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RESUMO
 

A prática  da  tatuagem vem sendo objeto  de  estudo  por  diversas  áreas  do  conhecimento,
inclusive no campo das ciências humanas. Contudo, as pesquisas voltadas para a compreensão
daquele(a) que tatua ainda são escassas. Os  primeiros registros sobre o exercício da ocupação
apontam  que,  historicamente  essa  atividade  esteve  associada  às  pessoas  socialmente
marginalizadas. Porém, nos últimos anos, dado o crescente processo de profissionalização da
ocupação, notamos que os significados em torno da pessoa que tatua vem passando por uma
ressignificação  tornando-se  uma opção  bastante  atrativa  para  muitos  homens  e  mulheres,
sobretudo, para aqueles(as) oriundos das classes populares e que encontram na prática da
tatuagem um modo de ascender socialmente. Nesse sentido, o objetivo desta dissertação foi
analisar  o  trabalho  do(a)  tatuador(a),  compreendendo  de  que  forma  o(a)  profissional  da
tatuagem tem sido legitimado enquanto artista e, simultaneamente, a tatuagem enquanto meio
de  expressão  artística.  Observamos  que  existem  diversas  estratégias  utilizadas  por  esses
profissionais  para  serem  considerados  artistas,  dentre  elas;  criatividade,  habilidade,
singularidade, reconhecimento e técnica. A partir dessa observação foi possível estabelecer
uma tipologia da carreira de tatuador(a), visto que, esse campo ocupacional tem se mostrado
bastante heterogêneo. 

Palavras-chave: tatuador(a), ocupação, profissionalização, artistas



ABSTRACT

The practice of tattooing has been studied by several areas of knowledge, including in the
field of human sciences. However, research aimed at understanding the one who tattooed is
still scarce. The first records on the occupation exercise indicate that, historically, this activity
was  associated  with  socially  marginalized  people.  However,  in  recent  years,  given  the
growing professionalization of the occupation, we note that the meanings around the person
who has been tattooed have been re-signification, becoming a very attractive option for many
men and women, originating from the popular classes and who find in the practice of tattooing
a way to ascend socially. In this sense, the objective of this dissertation was to analyze the
work of the tattoo artist, understanding how the tattoo professional has been legitimized as an
artist and, simultaneously, the tattoo as a means of artistic expression. We observed that there
are  several  strategies  used  by  these  professionals  to  be  considered  artists,  among  them;
creativity,  skill,  uniqueness,  recognition  and  technique.  Based on this  observation,  it  was
possible to establish a typology of the tattooist career, since this occupational field has shown
to be quite heterogeneous.

Key words: tattooist, occupation, professionalization, artists
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INTRODUÇÃO 

 
A ocupação de tatuador(a) vem se destacando junto ao mercado de trabalho,

tornando-se  possível  obter  altos  rendimentos,  se  comparada  a  outros  tipos  de  profissões

“estigmatizadas”. Contudo, a prática da tatuagem nem sempre foi considerada uma ocupação,

mas uma atividade que era praticada nas horas livres, sem caráter remunerativo, realizada em

ambientes como portos, cadeias, prostíbulos, e que acabou por ser associada à criminalidade e

a marginalidade. Aos poucos tais associações vêm sendo desconstruídas, mas ainda é comum

vermos pessoas sustentando tais  relações,  sobretudo quando o uso da tatuagem ocorre em

determinados contextos,  ou remete a  pessoas  que estão à  margem da sociedade,  isto  é,  a

aceitação da tatuagem vai depender muitas vezes da posição social da pessoa tatuada.  Da

mesma maneira ocorre com os(as) tatuadores(as), o reconhecimento social está relacionado

não só c à reputação do tatuador, mas há também outros elementos como, por exemplo, a

localização do estúdio, o tipo de clientela etc. 

Percebemos que, ao longo tempo e do espaço, a ideia quanto à atividade de

“tatuar”  transformou-se,  acrescentando  diversos  significados  à  ocupação.  Assim,  a

compreensão  relacionada  ao  ato  como  mera  fonte  de  individualidade,  de  rebeldia,  de

marginalidade e de estética, trazidos ao longo do tempo, contribuíram para que, atualmente, a

ideia prevalecente seja a de uma atividade parcialmente aceita – mas carregada de diversos

significados, que perpassa do marginal ao belo – por aqueles fora do circuito da tatuagem.

(FERREIRA, 2012). Por outro lado, os(as) tatuadores(as) a percebem como uma atividade

artística e expressiva, que requer técnica, responsabilidade e seriedade, aproximando-se do

trabalho de um médicox (COSTA, 2004). 

Desde a criação da máquina elétrica em 1881, pelas mãos de Samuel O´Reilly,

a elaboração da tatuagem torna-se tecnicamente mais fácil e menos dolorosa, possibilitando a

sua relativa propagação, não apenas em termos de clientela, mas também enquanto meio de

vida para alguns (FERREIRA, 2008). Desse modo, uma atividade que antes era vista como

amadora, inicia um longo processo de profissionalização e de difusão comercial. 

Mesmo  com  as  inovações  tecnológicas  o  ofício  da  tatuagem  permanece

marginalizado,  e  somente  no  final  do  século  XX houve  uma  crescente  popularização  da
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tatuagem em diversos setores da sociedade, deixando de ser uma prática limitada aos setores

marginalizados. Assim, “as marcas corporais saíram da penumbra de algumas zonas sociais,

deixando de ser  privilégio exclusivo de grupos ditos  alternativos  ou marginalizados,  para

passarem a ser desejadas  por homens e  mulheres de estatutos e  grupos sociais  diversos.”

(FERREIRA, 2008, p. 51). 

No Brasil,  os primeiros registros sobre tatuadores(as) são do século XIX. O

cronista João do Rio, em sua obra “Alma Encantadora das ruas”, faz minuciosa descrição

sobre as pequenas profissões exóticas que ocupavam as ruas do Rio de Janeiro neste período,

dentre elas, a profissão de tatuador, descrita por ele como os “marcadores ambulantes”. A

partir de sua narrativa podemos compreender que a prática da tatuagem no RJ surge num

cenário de pobreza e desigualdade social, praticada por pessoas que estavam à margem da

sociedade,  inclusive por crianças (JOÃO DO RIO, 1995).  Outros  estudos (PEREZ, 2006,

LEITÃO,  2004,  RODRIGUEZ,  2012)  afirmam que  o  tatuador  estrangeiro  Luck1 seria  o

responsável por modernizar o modo de se fazer tatuagem e consequentemente por propagar a

prática no Brasil. Outro nome de relevância na história da ocupação é o da tatuadora Ana

Velho  que  buscou  ressignificar  a  tatuagem  de  estúdio  se  preocupando  com  questões

relacionadas  a  estética,  higiene e  regulamentação do local.  Seu estúdio foi  o primeiro na

capital carioca a receber o registro do conselho médico no qual declarava  que o estúdio tinha

condições de  higiene para elaboração das tatuagens. (LEITÃO, 2004)

Tomo  como  suporte  teórico   as  contribuições  de   Claude  Dubar,  no  qual

compreende que “as identidades profissionais são maneiras socialmente reconhecidas para os

indivíduos  se  identificarem  uns  com  os  outros,  no  campo  do  trabalho  e  do  emprego”

(DUBAR, 2005, p.85). Nesse sentido, entendo que a construção das identidades profissionais

compreende atribuições socialmente reconhecidas e com maior ou menor grau de legitimação

pela sociedade para os indivíduos se identificarem no campo do trabalho e emprego. Partindo

dessa concepção, podemos afirmar que, devido à prática da tatuagem ter sido desde o início

associada  a  indivíduos  socialmente  desvalorizados,  tais  como  marinheiros,  prisioneiros,

prostitutas, artistas de circo e outros, o ofício de tatuador passa a ser mal visto pela sociedade. 

1 Knud Harald Lykke Gregersen, mais conhecido como Tattoo Lucky (1928-1983)  foi o primeiro

tatuador profissional no Brasil. De origem dinamarquesa, chegou no cais de Santos em 1959 trazendo

a primeira máquina elétrica de tatuagem para o país (MARQUES,1997) 

2 
 



Buscando compreender os estigmas conferidos tanto a ocupação de tatuador

como também aos tatuados, recorro ao fundador do conceito, Erving Goffman. Segundo o

autor, a sociedade limita e delimita a capacidade de ação de um sujeito estigmatizado, marca-

o como desacreditado e determina os efeitos maléficos que pode representar. Quanto mais

visível for a marca, menos possibilidade tem o sujeito de reverter, nas suas inter-relações, a

imagem formada anteriormente pelo padrão social (GOFFMAN, 1988). Na civilização Greco

Romana, as tatuagens eram comumente usadas para distinguir escravos assinalados com os

nomes de seus senhores ou entre legionários que carregavam o nome dos generais a quem

tinham servido (GOFFMAN, 1975, p. 45).  Nesse sentido, suponho que os tatuadores que não

possuem tatuagens, apesar de serem a minoria,  possam estar se resguardando para não sofrer

com os preconceitos decorrentes de seu uso; apesar de sofrerem com os estigmas conferidos à

ocupação, seus corpos estarão livres dessas atribuições. Porém, parte-se da ideia de que a

escolha por esse tipo de ocupação diz respeito à extensão da sua própria identidade, ou seja, à

continuação de um projeto identitário.2, isto é, buscam conciliar identidade pessoal e trabalho.

Nesse sentido, “o corpo do profissional da marcação corporal está comprometido com uma

determinada ordem imagética, orientada por critérios estéticos de não conformidade com as

normas dominantes.” (FERREIRA, 2008, p.78).  Por isso, mesmo que os(as) tatuadores(as)

escolham não se tatuar, aos olhos dos clientes, um(a) tatuador(a) não tatuado(a) pode causar

estranhamento. 

Outro referencial teórico importante na discussão sobre sujeitos estigmatizados

é o conceito de  outsider elaborado por Howard Becker (2008), que o define como fruto da

construção social daqueles que criam as regras e tentam, em certos momentos e em algumas

circunstâncias impô-las. Regras sociais definem situações e tipos de comportamento a elas

apropriados, especificando algumas ações como “certas” e proibindo outras como “erradas”.

Partindo dessa concepção, tatuar-se seria um comportamento desviante, e a tatuagem seria o

próprio estigma. Portanto,  tanto os tatuadores  quanto os tatuados podem ser considerados

“outsiders”, na medida em que se desviam de um padrão moral tido como norma por um

grupo dominante de pessoas. 

2 A  partir  da  realização  da  pesquisa  “A  construção  da  identidade  profissional  entre
tatuadores” nos anos de 2011 e 2012, constatamos que a maioria dos entrevistados escolhem
se  tornar  tatuador  na  tentativa  de  conciliar  os  interesses  pessoais  com  os  interesses
(necessidades) profissionais.   
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O presente  estudo tem como objetivo  analisar  o  trabalho do(a) tatuador(a),

compreendendo de que forma o profissional da tatuagem tem sido legitimado enquanto artista

e, simultaneamente, a tatuagem enquanto meio de expressão artística. Com base nos estudos

de Ferreira (2008), Maroto (2011), e Oliveira (2012), que analisam a ocupação nos Estados

Unidos e em Portugal, buscaremos compreender o trabalho do(a) tatuador(a). No Brasil os

estudos dedicados a temática ainda são escassos e os que podemos encontrar (COSTA, 2004;

OSÓRIO, 2008; DELUCA, 2015) são nas áreas da Antropologia, Psicologia e Administração.

Assim,  pretendo  abordar  a  temática  a  partir  da  sociologia  do  trabalho,  buscando  fazer

fronteira com a simbologia e as representações sociais, bem como compreender a cultura do

trabalho dos tatuadores, isto é, analisar a organização do trabalho do ponto de vista cultural no

que se refere à interação entre tatuadores e clientes. 

As dificuldades metodológicas têm sido um grande desafio; até o momento não

existe uma base de dados confiáveis sobre a ocupação de tatuador(a), fazendo que com as

únicas fontes de informações sejam sindicatos, associações de tatuadores(as) e a mídia digital.

 

OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia empregada para o desenvolvimento desta pesquisa baseia-se na

abordagem  qualitativa.  Segundo  Minayo,  o  que  caracteriza  a  pesquisa  qualitativa  é  a

articulação entre conteúdos, pensamentos e existência, incluindo as concepções teóricas de

abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a (re)construção da realidade e o sopro

divino do potencial criativo do investigador (MINAYO, 1994). 

Conforme  Rodwell,  a  pesquisa  qualitativa  é  um  processo  de  ensino  e

aprendizagem que é contínuo, aberto a contestações e divergências e nunca se conclui.  O

pesquisador participa do processo com uma postura de colaborador e não de controlador. Ele

não somente aprende os diferentes valores, opiniões e perspectivas, mas também transmite

aos participantes as posições dos outros (RODWELL, 1994). Isto implica que o pesquisador

se direciona a um objeto que considera real, concreto, procurando investigá-lo para apreender

suas  propriedades.  Desse  modo,  sujeito  e  objeto  são  interdependentes  e  o  pesquisador

qualitativo não estará alheio às emoções, valores e desejos daqueles que são pesquisados.  O

objetivo da pesquisa é elaborar um estudo representativo do trabalho dos tatuadores no Brasil
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a partir  de entrevistas que deverão ser realizadas por regiões (Centro-Oeste,  Sudeste,  Sul,

Nordeste e Norte) de modo que todas possam ser representadas. A seleção dos informantes

ocorrerá de maneira aleatória, através de buscas que poderão ser realizadas na internet (redes

sociais,  blogs,  web  sites  e  etc),  ou  através  da  técnica  de  snowball (bola  de  neve).  As

entrevistas  semiestruturadas  serão  realizadas  por  comunicacão  telefônica  empregando  o

recurso  de  voz  sobre  IP (VOIP)   através  de  aplicativos  como   Skype  ou  Whatsapp.  A

observação e as entrevistas presenciais serão realizadas em estúdios na cidade de Goiânia-GO.

A escolha  por  Goiânia  se  dar  pelo  interesse  de  revisitar  o  campo,  buscando perceber  as

mudanças  e  as  permanências  ocorridas  desde  2012  ano  em  que  concluí  a  pesquisa  “A

construção da identidade profissional entre tatuadores”3. 

Mediante  isso,  para  atingir  os  objetivos  propostos,  a  pesquisa  foi  pelos

seguintes recursos metodológicos: 

I) observação participante: para os objetivos estabelecidos nessa pesquisa devemos estar em

íntimo contato com as atividades de vida, interesses e afetos mobilizados. Enfatizaremos a

valorização do envolvimento do pesquisador no local pesquisado e a necessidade de ver o

mundo através dos olhos do pesquisado (HAGUETE, 1999). Conduziremos a pesquisa de

campo  dando  ênfase  em determinadas  experiências  e  representações  que  não  podem ser

desveladas,  compreendidas  e  comparadas  sem  a  necessária  participação  do  pesquisador

compartilhando experiências subjetivas de grupos que se expressam sob a forma de práticas

(organização, participação, adesão, solidariedade) e representação social (coletividade, ação

em comum, visão de mundo, crítica à organização social) presentes na ação cotidiana.

II) Entrevista semiestruturada: esse tipo de pesquisa tem atraído interesse e passaram a ser

amplamente utilizadas. Este interesse está associado á expectativa de que é mais provável que

pontos de vista dos sujeitos entrevistados sejam expressos em uma situação de entrevista com

planejamento aberto do que em uma entrevista padronizada (FLICK, 2004). Com a entrevista

semiestruturada,  baseada em eixos temáticos,  levamos em consideração que a informação

entregue pelo informante é seletiva e produto de sua capacidade de expressão e memorização.

Essa situação da entrevista, juntamente com as condições do campo pesquisado, nos obrigam

a criar mecanismos de controle das informações captadas, como a comparação em conjunto

das entrevistas para descobrir lacunas ou falhas, avaliando o grau de correspondência entre as

respostas obtidas e a realidade analisada.  As entrevistas semiestruturadas serão precedidas

3 Pesquisa de iniciação cientifica e monografia de final de curso. 
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pela  explicação  dos  objetivos  e  assinatura  do  termo  de  consentimento  aprovado  pela

Comissão  de  Ética  da  UFG.  A proteção  da  identidade  dos  informantes  será  pautada  nos

requisitos exigidos pela CONEP.

III) Participação em eventos de tatuagem: utilizaremos como método de análise a observação

do tipo etnográfica, a fim de compreender a importância de tais eventos para o trabalho dos

tatuadores visto que a participação em eventos de tatuagem demonstra o reconhecimento do

tatuador perante seus pares. I

V) análise dos dados: em posse dos dados coletados na pesquisa farei a   análise até se chegar

a  uma  saturação  teórica,  ou  seja,  quando  dados  novos  ou  relevantes  não  forem  mais

encontrados ou quando estes dados começarem a se repetir. Para isso é necessária a utilização

de  uma  “sensibilidade  teórica”  buscando  verificar  aquilo  que  é  relevante  e  o  que  não  é

importante para a pesquisa. (STRAUSS; CORBIN, 1990). 

Num primeiro momento,  foi realizado um levantamento bibliográfico a respeito da

temática “tatuadores(as)”,  bem como a delimitação do grupo a ser pesquisado.  Para obter

informações a respeito das regiões onde há maior concentração de tatuadores(as), para que

pudéssemos enviar os questionários que seriam respondidos através dos formulários online ou

mesmo  as  entrevistas  que  seriam  realizadas  via  internet  por  meio  do  aplicativo

Skype/Whatsapp, recorremos ao site CNPJ BRASIL4. Trata-se de um site que disponibiliza

informações  (nome  da  empresa,  e-mail,  telefone,  endereço,  cidade,  estado,)  de  empresas

cadastradas  na  receita  federal  em  todo  o  país.  O  critério  estabelecido  para  seleção  dos

informantes foi que tivessem cadastro ou vinculo com estúdios  com CNPJ.  

Num segundo momento,  a partir das informações obtidas no site, entrei em

contato através do e-mail, solicitando que aqueles(as) tatuadores(as) que tivessem interesse

em participar da pesquisa pudessem responder um pequeno questionário.5 Foram enviados

aproximadamente 350 e-mails para  estúdios de tatuagem, porém, apenas 10 estabelecimentos

responderam o questionário, sendo que 6 se dispuseram a participar de entrevistas. Devido a

4 Segundo as  informações  que  constam no site,  o  CNPJBrasil.com através  da  própria  internet  o
CNPJBrasil.com recolhe e agrega diversas informações  (nome,  e-mail,  telefone,  endereço,  cidade,
estado,) referentes a empresas do Brasil cadastradas na receita federal para facilitar o acesso para seus
usuários. O site nasceu a partir da possibilidade de um local que tenha informações das empresas, com
acesso simplificado, tanto para as empresas como para quem procura por serviços e produtos. 

5 O objetivo do questionário era averiguar informações básicas, como idade, escolaridade,
qual o vinculo com o estúdio, tempo de experiência, bem como o interesse em participar de
uma entrevista via Skype num outro momento da pesquisa. 
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estas dificuldades foi necessário que repensar a metodologia, tendo que investir na técnica

snowball6.  A partir  da  rede  social  Facebook  encontrei  uma  página  destinada  somente  a

tatuadores(as) profissionais. Por meio dessa página fiz contato com a tatuadora Andressa7 que

se dispôs a participar da pesquisa, e me indicou outras pessoas que  poderia entrevistar. Ao

todo foram realizadas 22 entrevistas, sendo que 3 dessas entrevistas foram realizadas durante

o evento de arte, música e tatuagem GO ART que aconteceu na cidade de Goiânia no mês de

abril de 2017 momento que pude revisitar o campo e reentrevistar antigos informantes. 

 A maioria  das  entrevistas foram realizadas via  aplicativos  de comunicação

empregando a tecnologia voz sobre IP (VOIP), como Skype ou Whatsapp. Minha participação

nesse  evento  aconteceu  com o  intuito  de  fazer  uma  observação  etnográfica  que  pudesse

contribuir  para  a  análise  das  entrevistas.  A princípio  a  intenção  era  entrevistar  tanto  os

tatuadores(as) quanto os tatuados(as), a fim observar as motivações que permeiam o ato de

tatuar o corpo. Contudo, como a maioria das entrevistas foram realizadas pela internet não foi

possivel estender a pesquisa aos tatuados. Porém, durante a realização do GO ART conseguir

entrevistar o Kalango, o homem mais tatuado do DF no qual falarei da experiência  no final

do capitulo III. 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está  estruturada em  quatro capítulos,   considerações finais  e

anexos.  No primeiro capítulo busco apresentar um breve histórico da profissão a partir das

diversas  fontes  disponíveis,  tais  como crônicas  jornalísticas,  trabalhos  acadêmicos,  dentre

outros. Pretendeu-se também apresentar a relação da tatuagem com indústria corporal ou da

beleza,  visto que  a  tatuagem tem se tornado um dos enfeites  corporais  mais  utilizados e

procurados nas  últimas  décadas,  deixando de  ser  elemento  de resistência  para  adentrar  o

mundo da estética.  

O segundo  capítulo  apresentará  as  principais  transformações  no  cenário  da

tatuagem, e principalmente seus reflexos para a ocupação. O intuito é compreender o processo

de formação e inserção no mercado de trabalho do(a) tatuador(a).   
6 Tipo de amostra não probabilistica que utiliza cadeias de referências. 

7 Para  respeitar  os  critérios  do  comitê  de  ética  todos  os  nomes  dos  entrevistados  serão
fictícios ou psdonomes. 
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No terceiro capítulo,  busco analisar  o trabalho do tatuador  considerando as

formas  identitárias  e  simbólicas  construídas  pelos  tatuadores  no  âmbito  de  suas  relações

profissionais.  No quarto, e último capítulo, pretendo analisar a inserção das mulheres nesse

campo ocupacional, compreendendo as principais questões de gênero envolvidas, bem como

os significados que  norteiam sua inserção numa ocupação majoritariamente masculina.

No quarto e último capítulo busco discutir as questões de gênero no campo da

ocupação  e  compreender  como  as  mulheres  tatuadoras  se  veem  frente  os  estereótipos

construídos em relação a imagem das mulheres tatuadoras. 
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 CAPÍTULO I

1. TATUADOR(A): PRÁTICA CULTURAL, OCUPAÇÃO OU PROFISSÃO?

A prática da tatuagem é tão antiga quanto a própria história da humanidade.

Porém, não se sabe exatamente quando e em que lugar ela surgiu.  Realizada por diferentes

grupos culturais, a tatuagem possuí diversos significados que perpassam do belo ao marginal.

É grande a variedade de estudos voltados para a compreensão da temática “tatuagens”, em

que se dá ênfase aos tatuados e tatuadas, porém, os estudos voltados para a compreensão

daqueles  que  tatuam  não  recebeu  o  mesmo  destaque.  Contudo,  ainda  assim,  é  possível

extrairmos desses estudos e imaginarmos como a pessoa que tatua exercia essa função e era

vista  socialmente,  bem  como  compreender  como  a  ocupação  vem  ganhando  espaço  na

sociedade. Historicamente os significados em torno daquele que tatua também variam. Em

cada sociedade o valor  e o significado dado a pessoa que tatua é  único,  desde o sentido

funcional (marcação corporal de escravos como forma de identificá-los como propriedades de

seus donos), ritualístico (comum nas comunidades indígenas como forma de registrar ritos)

até o sentido transgressor, estético e artístico ( como forma de substistência) sendo este último

o  enfoque deste estudo. Para tanto iremos nos ater ao contexto da ocupação no Brasil.  

1. 1 Em meios “a becos e facadas” surgem os(as) tatuadores(as): um breve histórico 

Na obra literária “A alma encantadora das ruas” de Paulo Barreto, jornalista conhecido

como João do Rio, temos o registro das transformações urbanas que ocorreram no início do

século XX no Rio de Janeiro. Na primeira parte do livro, “o que se vê nas ruas”, o autor faz

uma  minuciosa  descrição  sobre  as  pequenas  profissões  (exótica  ou  subemprego)  que

ocupavam as ruas neste período. Dentre as profissões estão os tatuadores, descrita por ele

como os  “marcadores  ambulantes”.  A prática  da  tatuagem no Rio  de  Janeiro  surge  num

cenário de pobreza e desigualdade social, praticada por pessoas que estavam à margem da
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sociedade, inclusive, por crianças, como podemos constatar nesse trecho da obra de João do

Rio:

— Quer marcar?
Era um petiz de doze anos talvez. A roupa em frangalhos, os pés nus, as 
mãos pouco limpas e um certo ar de dignidade na pergunta. O interlocutor, 
um rapazola louro, com uma dourada carne de adolescente, sentado a uma 
porta, indagou: 
— Por quanto? 
— É conforme, continuou o petiz. É inicial ou coroa? 
— É um coração! 
— Com nome dentro? O rapaz hesitou. Depois: — Sim, com nome: Maria 
Josefina. 
— Fica tudo por uns seis mil réis. 
Houve um momento em que se discutiu o preço, e o petiz estava inflexível, 
quando vindo do quiosque da esquina um outro se acercou. 
— Ó moço, faço; não escute embromações! 
— Pagará o que quiser, moço (JOÃO DO RIO, 1995 p.23)

A partir da narrativa do autor, podemos afirmar que a tatuagem urbana desde o

princípio  foi  transformada  em  fonte  de  renda,  principalmente  entre  os  mais  pobres  que

lutavam pela  sobrevivência  exercendo  atividades  não reconhecidas,  desvalorizadas  e  que,

muitas vezes, eram ignoradas pela parcela mais nobre da sociedade carioca. Apenas no final

do século XX a prática começa a se profissionalizar e a se expandir comercialmente, como

veremos  mais  nos  próximos  capítulos.  Assim,  em  meio  a  bairros  pouco  frequentados,

marcados pela marginalidade e pela promiscuidade a tatuagem se populariza.  Associada a

tipos  socialmente  desvalorizados  tais  como  marinheiros,  prostitutas  ladrões  e  outros,  a

tatuagem atingiu primeiramente as classes mais populares e marginais do Rio de Janeiro. A

relação da prática da tatuagem com o ócio e com o crime pode ser entendida pelo fato de que

era praticada por presidiários como forma de passatempo dentro das prisões. Contudo, foi

objeto  de  desejo  também  entre  “a  camada  que  trabalha  braçalmente,  os  carroceiros,  os

carregadores, os filhos dos carroceiros deixaram-se tatuar porque era bonito, e são no fundo

incapazes de ir parar na cadeia por qualquer crime”(RIO, 1995:29) Portanto, apesar de que a

tatuagem  estivesse  associada  à  criminalidade,  ela  também  esteve  presente  entre  os

trabalhadores braçais, isto é, possuía uma clientela diversa, fato que parece ter sido esquecido,

já que  as interpretações dão conta de que a tatuagem sempre foi coisa de “malandro”. 

Hoje toda a classe baixa da cidade é tatuada — tatuam-se marinheiros, e em
alguns corpos há o romance imageográfico de inversões dramáticas; tatuam-
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se  soldados,  vagabundos,  criminosos,  barregãs,  mas  também portugueses
chegados da aldeia com a pele sem mancha, que influência do meio obriga a
incrustar no braço coroas dos país. (JOÃO DO RIO, 1995, Pág. 32) 

A narrativa do autor João do Rio traz elementos preciosos pesta análise. A partir do seu

olhar, podemos retornar ao passado e perceber os avanços e permanências que ocorreram no

mundo  da  tatuagem.  No  que  diz  respeito  às  maneiras  de  tatuar  percebemos  que  as

transformações  tecnológicas  possibilitaram  mudanças  significativas  ao  modo  de  tatuar,

contribuindo para uma melhor estética da tatuagem e consequentemente aceitação perante a

sociedade. De acordo com João do Rio, os antigos tatuadores tinham, 

várias  maneiras  de  tatuar:  por  picadas,  incisão,  por  queimadura
subepidérmica.  As  conhecidas  entre  nós  são  incisivas  nos  negros  que
trouxeram a  tradição  da  África  e,  principalmente,  as  por  picadas  que  se
fazem com três  agulhas  amarradas  e  embebidas  em graxa,  tinta,  anil  ou
fuligem,pólvora,  acompanhando  o  desenho  prévio.  O  marcador  trabalha
como as senhoras bordam. (RIO, 1995, Pág. 32)

Ao comparar o trabalho dos tatuadores com o trabalho realizado pelas senhoras

que  bordam o autor  deixa  explícito  que  neste  período  fazer  tatuagem era  uma atividade

puramente artesanal, bem como um passatempo. 

João do Rio, bucando compreender os motivos para a rápida proliferação do

uso das tatuagens toma como referência as ideais da moderna corrente criminalista no qual

tem como representantes o famoso criminalista italiano Lombroso. 

Lombroso diz que a religião, a imitação, o ócio, a vontade, o espírito
de  corpo  ou  de  seita,  as  paixões  nobres,  as  paixões  eróticas  e  o
atavismo são as causas mantenedoras dessa usança. Há uma outra — a
sugestão do ambiente. Hoje toda a classe baixa da cidade é tatuada —
tatuam-se  marinheiros,  e  em  alguns  corpos  há  o  romance
imageográfico  de  inversões  dramáticas;  tatuam-se  soldados,
vagabundos, criminosos, barregãs, mas também portugueses chegados
da aldeia com a pele sem mancha, que influência do meio obriga a
incrustar no braço coroas dos país (JOÃO DO RIO,  1995 p. 36). 

Cesare  Lombroso  (2007)  busca  distingue  os  delinquentes  natos  dos

delinquentes ocasionais, observando o diferente uso das tatuagens nessas pessoas, buscando
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identificar potencialidades para a delinquência e/ou demência. De acordo com o autor,  as

tatuagens são consideradas símbolo de criminalidade e culpabilidade e as principais razões

para  o  uso  de  tatuagens  em delinquentes  são:  a  imitação,  muitos  delinquentes  se  tatuam

apenas por que outros também o fizeram; ociosidade, pois, nas prisões, há pouca coisa a se

fazer; espírito de vingança, pois a frequência de frases que fazem alusão a esse sentimento é

enorme;  vaidade  já  que,  por  ser  um  procedimento  doloroso,  é  necessária  muita  força  e

coragem.  Esse pensamento negativo em torno da prática influenciou muitos outros estudos e

ainda hoje é possível encontrar alguma literatura associando tatuagem à criminalidade. 

Se, no passado, era comum a associação do uso de tatuagens a uma patologia

social  como problemas de adaptação às normatividades sociais (FERREIRA, 2004) ou a uma

patologia criminal como tentou demostrar Lombroso (2007) em seus estudos, nos dias de hoje

essa associação é bem menos frequente,  e o que podemos observar  é que cada vez mais

pessoas de diferentes classes sociais, idades e gênero estão aderindo tanto ao uso de tatuagens

quanto à atividade de tatuar. É comum encontrarmos notícias como a do  Tim Howard, goleiro

do time  Éverton e da seleção americana (USA) que decidiu virar tatuador 8(O GLOBO, 2015)

ou da Malu Duarte, filha da atriz Paloma Duarte, que abandonou a faculdade de veterinária

para se tornar tatuadora9 (O GLOBO, 2016). Devido  à apropriação da prática por diversos

tipos  de pessoas,  oriundas  de diferentes classes sociais,  novos caminhos da tatuagem são

direcionados,  pois,  a  partir  do  momento  em  que  “homens  brancos,  de  classe  média  e

ocidentais” aderem a prática,  a  ideia  de marginalização passa a  ser diluída.  (DEMELLO,

2000).  Desse modo, “ainda que o caráter marginal da  tattoo não esteja de todo  ausente, a

prática vem rompendo barreiras ao ingressar no mundo do mercado e convertendo-se em uma

opção estética acessível a diversos públicos” (DIEGO FERREIRAb 2012, p. 63). Portanto,

devemos   reconhecer  que  aquilo  que  tem  sido  uma  ocupação  estigmatizada,  venha

progredindo para o título socialmente honorífico de “profissão” (FERREIRA, 2012). 

As décadas de 1970, 1980 e 1990 podem ser consideradas, se comparado aos

dias atuais, como o período de maior marginalização e estigmatização da ocupação de acordo

com o relato dos tatuadores mais antigos, isto é, com mais de 20 anos de profissão. De acordo

com os estudos realizados por Delucca,  “a internet, redes sociais e convenções de tatuanges
8 Disponivel em : www.globoesporte.globo.com/blogs/especial-blog/brasil-mundial-fc/post/de-alvo-
profissional-goleiro-dos-estados-unidos-vira-tatuador.html 

9 Disponivel  em  :  www.ego.globo.com/famosos/noticia/2016/08/filha-de-paloma-duarte-abandona-
faculdade-para-virar-tatuadora-paz.html
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são  considerados  os  principais  locais  para  publicidade  e  reconhecimento  do  tatuador(a)

enquanto  artista.  O  “boom”  de  2000  é  atribuido,  em  parte,  à  internet  que  facilitou  a

desmitificação  e  visibilidade  dos  trabalhos”  (DELUCCA,  2015  p.  93)  Levando  em

consideração os estudos (SILVA, 2012) realizados entre os anos de 2011 e 2012 o número de

pessoas exercendo a ocupação de tatuador(a) aumentou consideravelmente, sobretudo no que

diz respeito a presença das mulheres. 

Contudo, os(as) tatuadores(as) compõem os grupos de ocupações consideradas

desviantes.  Isto  é,  por  se  tratar  de uma ocupação historicamente estigmatizada,  entendida

como transgressora, seus praticantes são classificados como desviantes, ou seja, aqueles que

não agem de acordo com o padrão estabelecido. Desse modo “pessoas que se envolvem em

atividades consideradas desviantes enfrentam tipicamente o problema de que sua concepção a

respeito do que fazem não é partilhada por outros membros da sociedade” (BECKER, 2008,

p.90). É nesse sentido que o autor entende os outsiders como sendo fruto da construção social

daqueles que criam as regras.  

Todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em certos momentos e em
algumas circunstancias impô-las. Regras sociais definem situações e tipos de
comportamento  a  elas  apropriados,  especificando  algumas  ações  como
“certas” e proibindo outras como “erradas”. Quando uma regra é imposta, a
pessoa  que  presumivelmente  a  infringiu  pode  ser  vista  como  um  tipo
especial,  alguém de  quem não se  espera  viver  de  acordo  com as  regras
estipuladas  pelo  grupo.  Essa  pessoa  é  encarada  como  um  outsider.
(BECKER, 2008, p. 15)   

E por esta razão, ainda é possível encontrarmos pessoas que não enxergam na

ocupação de tatuador(a) uma atividade profissional. Desse modo, a ocupação de tatuador(a)

pode ser compreendida como uma carreira desviante por aqueles que fazem as regras, pois,

de acordo com Becker (2008) não é o ato em si que torna a pessoa desviante, mas como esse

ato é percebido pelos  insiders. Contudo, o conceito de   outsiders  é ambíguo, assim como

explica o autor: 

Mas a pessoa assim rotulada pode ter uma opinião diferente sobre a questão.
Pode não aceitar a regra pela qual está sendo julgada e pode não encarar
aqueles que a julgam competentes ou legitimamente autorizados a fazê-lo.
Por  conseguinte,  emerge  um  segundo  significado  do  termo:  aquele  que
infringe a regra pode pensar que seus juízes são outsiders (BECKER, 2008
p. 15) 
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Na  ocupação  de  tatuador(a) podemos  observar  essa  ambiguidade,  já  que

historicamente   as pessoas que tatuam foram rotuladas de transgressoras, desviantes, rebeldes

e selvagens, mas, de modo geral, os(as) tatuadores(as) não aceitam tais rótulos e enxergam

essas pessoas como limitadas, ultrapassadas e preconceituosas. 

1.2 Luck Tattto, o mito de origem da tatuagem contemporânea no Brasil 

A prática da tatuagem no Brasil teve grande influência de tatuadores estrangeiros, um

dos mais conhecidos foi o tatuador Lucky, imigrante dinamarquês, marinheiro, de família de

tatuadores, que veio para o Brasil em 1959, aqui ficando até a sua morte em 1983, e que se

converte, com o passar dos anos, em “mito de origem” da tatuagem contemporânea no Brasil

(MARQUES, 1997, p.175).  Luck era filho do artista e tatuador Jens Gregersen, que ficou

famoso por tatuar o Rei da Dinamarca, Frederick IX. Foi Luck quem revolucionou o modo de

se fazer tatuagem no Brasil, pois foi ele quem trouxe a primeira máquina de tatuar elétrica. 

No  Brasil,  a  tatuagem  feita  com  máquina  elétrica  foi  introduzida  pelo
dinamarquês  “Knud Harld Likke Gregersen” em junho de 1959 na cidade
portuária de Santos. Ele ficou conhecido como “Lucky Tattoo” por afirmar
categoricamente  que  suas  tatuagens  davam sorte.  Ele  mantinha  sua  loja
próximo ao cais. Esta era uma zona boêmia, de prostituição na cidade e onde
circulavam bêbados e usuários de drogas. (RODRIGUEZ, 2011 P. 49) 

Apesar do seu estúdio ser localizado em um bairro boêmio, sua influência e

fama foi tão grande que o dia 20 de junho – data da sua chegada no Brasil- ficou conhecido

como o “dia do tatuador”. De acordo com alguns estudos (COSTA, 2004; LEITÃO, 2003;

FONSECA, 2003; RAMOS, 2001) estima-se que Luck tenha tatuado cerca de 45.000 pessoas

durante seus 30 anos de carreira, dentre elas vários famosos como o surfista carioca José Artur

Machado, Petit, o famoso “Menino do Rio” citado na canção de Caetano Veloso; e Evandro

Mesquita, cantor, compositor e ator brasileiro (MARQUES, 1997, p. 178 ). 

Com a chegada de Luck no Brasil, especificamente na cidade de Santos, litoral

paulista, a tatuagem ganha novos significados, ocasionando o surgimento de outros estúdios.

  

A popularidade em torno do imigrante  transformou a cidade de Santos em
ponto de peregrinação, aonde afluíam jovens de diferentes regiões do Brasil
para serem tatuados e conhecerem os segredos do ofício. Lucky exerc assim
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uma importante influência na primeira geração de tatuadores profissionais do
país,  que  tiveram  com  ele  a  sua  primeira  escola  de  aprendizagem
(FERREIRAb, 2012, p. 58).

Abaixo podemos ver a foto da máquina de tatuar herdade de seu pai, utilizada

por Luck para elaborar as tatuagens. 

 

Fonte: www.mundodastatuagens.com.br

Nesta outra imagem podemos ver Luck tatuando: 

15 
 

Figura 1. Maquina elétrica de tatuar

Figura 2: Tatuador Luck - " O mito da tatuagem'' no Brasil

Fonte: www.followthecolours.com.br 

http://www.mundodastatuagens.com.br/


Nesta imagem podemos notar que apesar de Luck ter sido o responsável por

difundir a tatuagem de estúdio (profissional) no Brasil, os procedimentos de biossegurança,

como o uso de luvas descartáveis e máscaras não se encontravam tão estabelecidos quanto nos

dias  de  hoje.  Inclusive  a  responsável  por  propagar  tal  prática  foi  Ana  Velho,  primeira

tatuadora do Brasil, como veremos mais adiante. 

1.3 A prática da tatuagem e sua relação com a  indústria da beleza ou do design corporal

Os cuidados com a aparência e o culto ao corpo sempre estiveram presentes na

existência humana. Dietas, exercícios físicos, cirurgias plásticas, tatuagens e  pierciengs são

atualmente  os  meios  mais   utilizados  para  se  atingir  padrões  de  beleza  estabelecidos

socialmente.   

Nas  sociedades  contemporâneas  essas  transformações  corporais  estão  quase

sempre associados com a busca pela beleza. A grande mídia nos informa sobre o que é bonito

e aceitável, estabelecem padrões de beleza a ser seguido e determinam o modo como iremos

nos relacionar com nosso corpo. Classificam-se as pessoas pela aparência e aqueles que não

seguem os padrões são frequentemente tachados de “diferentes”, “inferiores” “esquisitos”.  

Bourdi  (2001) afirma que é  através  do corpo que nos  relacionamos com o

mundo, assim explica:

A relação com o mundo é uma relação de presença no mundo, de estar no
mundo, no sentido de pertencer ao mundo, de ser possuído por ele, na qual
nem o agente nem o objeto são colocados como tais. O grau em que o corpo
é investido nessa relação constitui decerto um dos principais determinantes
do interesse  e  da atenção que se  acham nela  mobilizados,  bem como da
importância  –  mensurável  por  sua  duração,  sua  intensidade,  etc.  –  das
modificações corporais dela decorrente (BOURDI, 2001 p.172)

Nesse sentido, “parece que a tatuagem está a serviço de alguns senhores. Um deles

é a problemática da imagem e visibilidade, imperativos na atualidade. Nesse contexto, o ser visto

tem um papel  de  destaque e  a  pele  corresponde a  uma grande vitrine  na  qual  vão  se  expor

vivências individuais” (RODRIGUEZ, 2011 p. 50) 

Estudos (LEITÃO, 2004; FERREIRA, 2008; CASTRO, 2010) apontam que o

uso  das  tatuagens  nas  sociedades  contemporânea  está  cada  vez  mais   atrelado  ao

embelezamento do corpo. Portanto,  “com a recente liberalização,  valorização e  exposição

social do corpo nas  sociedades ocidentais, a prática da tatuagem sai da economia informal
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onde estava acantonada e passa paulatinamente a integrar o mundo da indústria de  design

corporal” (FERREIRA, 2014, p. 81). Dessa forma,  

Estamos  presenciando hoje  a  construção de  uma  linguagem em torno da
estética  e  do  sentido  artístico  da  tatuagem,  compartilhado  pelos  seus
diferentes atores, profissionais e clientes. Mesmo que não haja um domínio
da  terminologia  técnica,  como  o  tipo  de  traços,  nem as  proporções  dos
tamanhos e os locais do corpo, há toda uma preocupação pela qualidade da
tatuagem,  que  se  sofistica  dependendo  do  grau  de  aproximação  com  o
circuito.  (DIEGO FERREIRAb, 2012, p.50)

Essa busca pela aparência ligada ao uso de tatuagens impulsionou o surgimento

de uma “vasta indústria de consumos culturais especificamente dirigida a jovens e consumida

pelos mesmos ou por quem pretende aparentar-se como tal” (FERREIRA, 2008, p. 73), o que

favoreceu  muito  a  ocupação  de  tatuador(a).  Nesse  sentido,  os(as)  tatuadores(as)

desempenham papel fundamental, já que são eles(as) que irão marcar os corpos. Deste modo,

as tatuagens passam a fazer parte de uma indústria do design corporal (FERREIRA, 2004) e

tornam-se bens de consumo. 

De acordo com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas

Empresas) os serviços de tatuagem e colocação de pierciengs cresce 20% ao ano. E em 2012,

foram criados 1.726 CNPJs para essa atividade em todo o Brasil como podemos ver na tabela

1

Tabela 1- Números de estúdios constituídos no ano de 2012 e taxa de

sobrevivência no período de 2anos.

Serviços Total de empressas
constituídas em 2012

 Taxa de sobrevivência (2 anos)

Serviços de tatuagem e
colocação de piercing

1.726 90%

Fonte: SEBRAE (2012)

 A taxa média de crescimento neste ano foi de 413%.  Dado o crescimento desse setor,

é possível encontrar ferramentas de classificados que disponibilizam vagas e curriculos para

tatuadores em nivel nacional, como a ferramenta  TattooJobs10 que foi criada com o propósito

10 Disponivel em www.tattoojobs.net
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de  reunir  todos  os  profissionais  e  estúdios  de  tatuagem de  todo  o  mundo,  facilitando  a

comunicação e  gerando novas  oportunidades  de emprego no campo da tatuagem.  Com o

aumento  da  demanda por  feituras  de  tatuagens  é  comum encontramos  esses  serviços  em

lugares fora do ambiente convencional dos estúdios, como por exemplo, salões de beleza,

clínicas  de  estéticas,  barbearias,  bares   e  até  em  restaurantes,  como  é  o  caso  Kronos

Gastronomia e Tattoo em São Paulo que oferece serviços de gastronomia atrelado á serviços

de tatuagem seguindo a tendência co-working11. Se no passado a junção desses serviços se

dava pelo baixo rendimento com as tatuagens, atualmente essa união acontece influenciada

pela mudança no perfil dos clientes e dos(as) tatuadores(as). Em  várias cidades brasileiras é

notável  o  aumento  da  criação  de  estúdios  de  tatuagem,  tal  como podemos  contastar  nos

estudos realizados por Débora Leitão na cidade de Porto Alegre: 

A cidade de Porto Alegre,  conhece a expansão do mercado da tatuagem. O
número de novos estúdios comerciais de tatuagem (atendendo ao público em
geral)  teve  um crescimento  expressivo  nesta  última  década,  os  estúdios
antigos correm em busca de modernização e a clientela torna-se cada vez
maior e mais variada (LEITÃO, 2004, P.1).

Essa popularização da tatuagem permitiu que as práticas de marcação corporal,

principalmente  a  tatuagem  adentrassem  a  cultura  dominante  como  forma  de  expressão

corporal (estética) aceita socialmente.  

Intensificadas, principalmente no fim do século XX,as práticas de marcas
corporais e em especial a tatuagem, saiu do registro de marginalidade para
permear a cultura dominante como forma de expressão corporal. Ela perd
algumas de suas características transgressivas  e  incorporou possibilidades
estéticas aceitas pela sociedade (RODRIGUEZ, 2011, p.46). 

As  mulheres  são  as  que  mais  recorrem  a  procedimentos  de  modificação

corporal, como as tatuagens, de acordo com o primeiro censo de tatuagem do Brasil realizado

pela revista  Superinteressante em 2014. (SUPERINTERESSANTE, 2014). Por esse motivo,

já existem vários estúdios exclusivos para  mulheres. O Sampa Tatto em São Paulo,  por

exemplo, surgiu a partir da percepção de que as mulheres deveriam ter um espaço mais "

feminino"  e  confortável  para  atendê-las,  já  que  grande  parte  dos  estúdios  de  tatuagem

11 Termo utilizado para se referir a organização do trabalho onde diversos serviços são oferecidos 
num mesmo local. 
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costumam apresentar um visual mais estereotipado "masculino", com uma decoração mais

carregada de objetos do tipo caveira, motos, bebidas que estão no imaginário coletivo como

''coisas de homens''. Além disso, nesse estúdio o atendimento é feito somente por tatuadoras.

Abaixo temos a imagem do estúdio e podemos notar a semelhança com os salões de beleza. 

Outro  estúdio  que  vem ganhando  destaque  no cenário  da  tatuagem e   que

também surge da ideia de um lugar diferenciado para atender as mulheres é o Cadê Amelia,

localizado em Porto Alegre- RS. 
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FIGURA 4 - Estúdio Cadê Amélia em Porto Alegre – RS

Fonte: www.cadeamelia.com.br

Figura 3 - Estúdio Sampa Tatto, esclusivo para 
mulheres                                                                     

Fonte: www.estadao.com.br



Há  ainda  o  primeiro  estúdio  de  tatuadores  transgêneros  12Inkat  Tattoo,

localizado na zona sul de São Paulo, criado com o intuito de atender pessoas de todos os

gêneros e sexualidade, principalmente, a comunidade LGBT.

A impressão que o estúdio passa para os clientes é importante no processo de

escolha para se tornar um tatuado ou mais tatuado no caso daqueles já que possuí tatuagens. O

cliente  deve  se  sentir  confortável  e  confiante  para  fazer  uma  “tattoo”.  Uma  experiência

positiva (agradável) vivenciada pelo cliente desde sua chegada ao estúdio até o processo de

elaboração da tatuagem, bem como o resultado final da tatuagem influenciará que  outros

clientes recebam indicações do local, o chamado “boca a boca” considerado a principal forma

de divulgação do trabalho dos(as) tatuadores(as) e do estúdio.  Portanto, 

A escolha do estúdio de tatuagem é o primeiro passo para ser tatuado. Assim,
para  conquistar os clientes, entra em cena uma espécie de “encantamento”,
específica  de  cada  loja.  Esse  depende,  basicamente,  de  três  fatores:  o
trabalho  profissional  do  tatuador,  os  médico-higiênicos  e  a  qualidade
artística da tatuagem. É importante, então, a impressão que o indivíduo que
deseja  tatuar-se  tem  do  local,  bem  como  as  indicações  dele  recebidas.
Escolhida a loja, desencadeia-se um processo de criação de laços com os
atores do espaço, em especial, com o tatuador.( SILVA, 2013, p. 142)

De  acordo  com   o  documento  (“o  primeiro  passo”)  de  planejamento

empresarial  elaborado  pelo  SEBRAE  (2010)  “a  decoração  [do  estúdio]  é  resultado  do

conjunto  de  detalhes  definidos  no  projeto  arquitetônico.  Mobiliário,  pintura,  iluminação,

revestimentos,  tudo é importante para o efeito final  que se pretende.  Uma boa decoração

depende fundamentalmente de um bom detalhamento de todos esses itens. 

Todas essas especificidades criadas no campo da tatuagem estão relacionadas

com a aproximação da tatuagem com a chamada indústria da beleza. Assim sendo, “detrás da

reconstrução  do  novo  cenário  da  tatuagem é  claro  que  se  está  na  procura  de  ampliar  a

clientela, principalmente a proveniente das classes sociais médias e altas, que têm melhores

condições para pagar o custo de um serviço cada vez mais sofisticado” (FONSECA, 2003, p.

35)

Recentemente,  surgiu  no  mercado  um  procedimento  inovador  no  que  diz

respeito ao uso de tatuagens com finalidade estética: a tatugem em 3D13 que tem sido feita

para  "apagar"  marcas  de  estrias  (camuflagem),  vitiligo,  cicatrizes,  e  também  para
12 Disponível em : www.vice.com/pt_br(a)rticle(a)ew8kp/estudio-tatuagem-tatuadores-trans-nao-binarios
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reconstrução de mamilos e aréolas em mulheres que passaram por  reconstrução de mama.

Inclusive  esta  técnica  vem sendo  recomendada   por  médicos(as),  visto  que,   dispensa  a

realização de novo procedimento cirúrgico e traz resultados estéticos superiores.

 

Nesse sentido, 

devemos  compreender  as  atividades  de  bodybuilding,  as  tatuagens,
piercings, transplantes, próteses, clonagem, e até mesmo a última moda das
amputações  corporais  (body  modifications),  como  esforços  de  dar  uma
marca  pessoal,  uma  configuração  própria  e  individual  ao  corpo,  uma

13 As tatuagens em 3D consitem no uso de tecnicas como realismo, sombreamento e cores, que dão a 
impressão de que o desenho está saindo da pele. (VER ANEXO FIGURAS)
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FIGURA 5 : Tatuagem 3D

                                                                                                   
Fonte: Mundo das Tatuagens

Figura 6: Tatuagem de reconstrução da aréola
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singularidade  que  se  define  mais  corporalmente  do  que  psiquicamente.
(ORTEGA, 2003, p. 62)

Desta forma, os profissionais da tatuagem vem investindo cada vez mais nesse

mercado que tem se mostrado bastante rentável e aos poucos reconhecido. 

1.4 Mercado das tatuagens: a transformações das identidades em mercadoria 

O  consumo  de  tatuagens  nas  sociedades  modernas  podem  ter  diversos

significados.  A feitura de tatuagens trata-se de uma prestação de serviço pautada em relações

de consumo. Desta forma, os(as) tatuadores(as) também estão sujeitos as determinações do

Código de Defesa do Consumidor e a tatuagem por ser fruto do trabalho dos tatuadores/res

torna-se um produto.  Assim, 

No caso da tatuagem há a compra do serviço do tatuador, mas esse simples
evento – que envolve discussões de marketing sobre o processo de escolha
do tatuador e um vasto conjunto de decisões sobre a tatuagem em si – é de
importância relativamente pequena se compararmos ao uso dado à tatuagem,
ou seja, a sua ostentação e as narrativas que a cercam.(OLIVEIRAb, 2016,
p.111)

Nesse caso o corpo assume uma enorme relevância, pois o uso de produtos e serviços

para melhorar a autoimagem, é uma forma de construir uma identidade. Portanto, a tatuagem

torna-se uma forma de expressão da identidade. 

Esta forma de expressão da identidade encontra-se amplamente difundida em
nosso  cotidiano,  onde  cada  vez  mais  e  mais  pessoas  se  utilizam  desta
modificação corporal para embelezar seus corpos, imprimindo em si marcas
de  identificações,  laços  visíveis  de  suas  paixões  pelas  suas  vivências,
experiências;  momentos  que  encontram  desenhos  e  pigmentos  como
ancoradouro. (PEREZ, 2006 p. 37)

De acordo com pesquisas realizas por Rodrigo Toffolli (2005) podemos classificar o

uso  de  tatuagens  de  duas  formas:  a  tatuagem artística  com função  estética  e  a  marginal

(carcerária ou criminal)  com significado prático de identificar grupos diferentes. Para o autor,

 

O gosto (a “moda”) parece reger o ato de se tatuar, o que tatuar, onde tatuar e
como tatuar, na tatuagem artística. Já na carcerária, o processo parece ser
justamente o contrário: totalmente sistemático, uma vez que embora esteja se
apropriando de objetos do mundo exterior à criminalidade e ao cárcere, tais
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objetos são forçadamente convertidos a um uso restrito, cuja finalidade já era
previamente determinada – por exemplo, tipificar uma modalidade de crime.
(TOFFOLLI, 2005 p. 11) 

 Essa classificação nos ajuda a pensar, sobretudo, as tatuagens artísticas que

podem estar associadas a valorização do corpo em nossa sociedade. Cada vez mais pessoas

sentem a necessidade de expor um corpo bonito, jovem e saudável. Para Sant'Ana (2002) esse

desejo  do  olhar  e  ser  olhado  nos  tempos  atuais  é  característica  da  estetização  e

espetacularização do corpo, tornando-o mercadoria preciosa  que deve ser cuidada para se

manter  nos  padrões  estabelecidos.  .  É  nesse  cenário  que  a  prática  da  tatuagem  ganha

visibilidade  onde  a pele  transformou-se  numa  tela  onde  se  projetam   desenhos,  cores,

ilustrações. O corpo perde a dimensão de íntimo, de resguardado para o de ser mostrado.

(RODRIGUEZ, 2012 p. 38). Assim sendo, supoem-se e que o uso de tatuagens, atualmente,

possui  uma  infinidade  de  valores,  dentre  eles  o  estético,  pois  até  mesmo  "o tatuadores

reconhecem  que  sua  atuação  rotineira  se  resume  à  prestacao  de  um  serviço  comercial

enquanto trabalho estético que busca atender aos desejos alheios" (FERREIRA, 2012 p. 152).

Portanto,  a  tatuagem é uma mercadoria a ser consumida e uma série de saberes subsidia e

incentiva essa prática. As condições materiais para a sua realização atualmente são outras.

(RODRIGUEZ, 2011 p.49) Nesse sentido, os corpos tatuados tornam-se objetos, não sujeitos. 

A  feitura  de  tatuagens  influenciada  pela  moda  é  mal  vista  entre  os(as)

tatuadores(as),  principalmente  entre  aqueles(as) que  se  dizem  artistas,  que  prezam  pela

autenticidade  e  criatividade  artística.  Para  a  maioria  dos(as) tatuadores(as) "a adesão  ao

“modismo” revelaria  um cliente alienado, que não valoriza a relação entre a marca corporal e

a expressão de sua singularidade por adotar um modelo padronizado".(FERREIRA, 2012 p.

153). Contudo, por questão de subsistência (financeira), a maioria desses(as) profissionais não

se recusa a fazer tais tatuagens, já que o consumo oriundo desse tipo de clientela é majoritária.

Somente  os(as) tatuadores(as) com maior  reconhecimento  e  reputação  no  campo,  tem  o

privilegio de escolher o que e quem tatuar. 

A prática da tatuagem é tida como meio de demonstrar autonomia e  poder, em

relação ao próprio corpo,  Foucault (2000) nos apresenta o modo como o controle é exercido

sobre  o corpo e  nos  traz reflexões  para pensarmos o campo da  tatuagem.  Tal  controle  é

baseado na produção das verdades.  
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O poder não para de nos interrogar, de indagar, registrar e institucionalizar a
busca  da  verdade,  profissionaliza-a  e  a  recompensa.  [...]  Por  outro  lado,
estamos submetidos à verdade também no sentido em que ela é lei [ou regra]
e produz o discurso verdadeiro que decide, transmite e reproduz, ao menos
em  parte,  efeitos  de  poder.  Afinal,  somos  julgados,  condenados,
classificados, obrigados a desempenhar tarefas e destinados a um certo modo
de viver ou morrer em função dos discursos verdadeiros que trazem consigo
efeitos específicos de poder ( p. 101)

1.5 Tatuagem enquanto prática artística?

 No campo da sociologia do trabalho, a temática envolvendo trabalho artístico

ainda é pouco estudada, sobretudo, no que se refere a ocupação dos(as) tatuadores(as). Isso

porque essa associação estrita com a arte não é consenso na sociedade em geral, e por isso,

enquadrar os(as) tatuadores(as) no mundo da arte não é fácil,  mesmo porque ao longo da

história tem havido dificuldades em definir a própria categoria de artista. (OLIVEIRA, 2012).

Podemos perceber que essa associação acontece mais no plano interno, isto é,

entre os próprios tatuadores(as) que de modo geral se identificam como artistas. Contudo,

também é consenso entre a categoria que para ser um artista da tatuagem é necessário ser

autêntico e criativo, não basta apenas reproduzir desenhos. Assim, a definição daquilo que

constitui, ou não arte é relativamente arbitrária e depende da formação de consensos sociais a

respeito  dessa  condição,  mais  do  que  algo  inerente  às  qualidades  estéticas  dos  objetos

propriamente ditos. 

Segundo Oliveira (2012) a ideia da tatuagem enquanto forma de arte é bastante

divulgada  em  sites,  revistas,  estúdios  de  tatuagem,  estando  muito  presente  na  fala  de

tatuadores  e  tatuados.  Contudo,  interessa-nos  compreender  o  que  vem a  ser  um trabalho

artístico e em que ele se diferencia das outras formas  de trabalho. Podemos afirmar que os(as)

tatuadores(as) são artistas? Como que ocorre esse processo de legitimação? 

Comumente  a  ideia  de  dom,  vocação,  inspiração,  tem  sido  utilizado  para

explicar o interesse dos indivíduos por profissões artísticas. Essa ideia acaba por colocar a

escolha  por  esses  tipos  de  profissões  como um ato  irracional,  quando na verdade é  uma

escolha  dotada  de  consciência  que  requer  um  longo  processo  de  dedicação  e

profissionalização. No caso dos tatuadores e tatuadoras, esta escolha torna-se  um dilema,

visto que trata-se de uma ocupação ainda marginalizada e que até o momento não atingiu
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status  de  profissão.  Contudo,  aos  poucos,  a  ocupação  de  tatuador(a) caminha   para

reconhecimento da atividade enquanto prática artística. Em 2004 foi inaugurado no Brasil o

primeiro Mus da Tatuagem localizado em São Paulo, que de certa maneira contribui para o

processo de reconhecimento da ocupação enquanto arte. 

Atualmente  a tatuagem possui  uma função principalmente  estética  e vive
momentos de glória. Passou por uma notável ascensão social e o mercado
primeiro-mundista  se  sofisticou  tanto  que  determinados  tatuadores  se
livraram  da  obrigação  de  atender  a  todo  tipo  de  pedidos,  tendo  total
liberdade para desenvolver seu próprio estilo, garantindo um público fiel à
sua arte. (GUSSO, 2016 p. 115)

Outro ponto relevante que reforça o processo de construção artística da ocupação, é

que hoje já podemos encontrar  tatuadores(as) com formação no campo das artes, como no

caso de Portugal onde uma parcela significativa dos(as) tatuadores(as) são formados(as) em

design, artes plásticas, desenho. 

Nos últimos anos, a tatuagem tem-se desenvolvido em termos de criatividade
e inovação graças a uma nova geração de tatuadores com um novo perfil de
formação no campo artístico (frequentemente áreas de estudo ligadas às artes
plásticas  e  ao  design)  e  prática  no  desenho,  seja  formal  ou  informal
(OLIVEIRA, 2012, p.25)

As convenções de tatuagem que acontecem em âmbito regional,  nacional  e

internacional  também são vistas  como estratégias  de legitimação da profissão  como arte.

Nesses  eventos,  os(as) tatuadores(as) criam  desenhos  exclusivos  (mão  livre)  para  serem

tatuados  e  expostos  como  "obra  de  arte"  e  que  devem  ser  avaliados  por  outros(as)

tatuadores(as) renomados no cenário. Possuir uma tatuagem de um(a) tatuador(a) famoso(a)

equivale a uma pintura de um grande artista  (LEITÃO, 2003 p.85).  Assim,  as tatuagens

artisticas, além de ter um elevado valor econômico, também possuem elevado valor social e

simbólico, e por consequência,  não mais os clientes escolhem com quem tatuar, mas os(as)

tatuadores(as) que passam a escolher seus clientes. 

Estes  tatuadores  tornam-se  uma  referência  no meio,  assim como os  seus
estúdios e as suas tatuagens ganham um valor económico acima da média,
sendo, nestes casos, o tatuador que escolhe que trabalho quer executar, não o
cliente que escolhe o tatuador. (OLIVEIRA, 2012. p. 30) 
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Para Becker (1982) um trabalho é considerado arte quando o artista contribui

com mais do que habilidades técnicas, é preciso ser criativo, atribuindo ao produto final um

carácter único e expressivo. Nesse sentido, podemos entender que a elaboração das tatuagens,

com exceção das tatuagens comerciais14,  são feitas á partir desses critérios apresentados pelo

autor. Ser considerado um artísta da tatuagem é como alcançar  o topo da carreira. E está

hieraquicamente  numa posição  superior  aos  demais.  De mogo geral,  os(as) tatuadores(as)

podem  ser  classificados  como:  artistas  e  comercias.  Sendo  que  artista  é  aquele(a)

preocupado(a) com a realização de um trabalho criativo, autoral e autêntico, bem como, em

desenvolver um "traço"15 e torna-lo reconhecido. Já o comercial é aquele(a) que prioriza o

lucro,  reproduzem  desenhos  pré-existentes.  Ambas  classificações  são  vistas  como

profissionais e legitimas dentro do campo da tatuagem. 

Assim, o entendimento da profissão enquanto expressão artística é consenso entre os

profissionais  da  tatuagem  e  se  constituí  como  discurso  na  construção  das  identidades

profissionais e na luta contra a tradição do desmerecimento e preconceito que ainda hoje lhe

são atribuídos. 

1.6 Bens artísticos 

A partir  das  contribuições  de  Pierre  Bourdieu  sobre  produções  artísticas,

podemos analisar e interpretar as informações que regem o campo da tatuagem. Para tanto,

usarei o conceito de  habitus, e ideologia do dom, buscando compreender tais informações.

Segundo Bourdieu,

 

Habitus  é o sistema de disposições socialmente constituídas que, enquanto
estruturas  estruturadas  e  estruturantes,  constituem  o  princípio  gerador  e

14 Utilizamos aqui, a definição de ''comercial'' na pespectiva de Becker (2008) no qual defende que
comercial seria aqueles que influenciados por fatores externos, acabam por colocar os interesses
financeiros acima dos interesses artisticos. 

15 Os tatuadores(as) denominam de "traço" a construção de uma característica do trabalho que passa a
ser reconhecida dentro e fora do campo da tatuagem. 

26 
 



unificador do conjunto das práticas e das ideologias características de um
grupo de agentes (BOURDIEU, 2009, p. 191). 

 

Desse modo, habitus é o fruto de um processo de incorporação em que

os indivíduos são moldados a partir das relações sociais que estes desenvolvem no interior de

uma sociedade. Contudo, o autor afirma que o individuo pode preservar seus costumes, bem

como se adaptar a situações distintas. Para além da definição de Bourdieu sobre  habitus,

Dubar  (2005)  propõe  uma  visão  mais  ampla  desse  conceito,  reconhecendo  que  a  mera

reprodução das estruturas objetivas sugerida pela definição de habitus em Bourdieu, não abre

espaço para  a  mudança  social  do  individuo.  Desse  modo,  entende  que  “para  conhecer  o

habitus  de um indivíduo, é preciso conhecer o de seus pais e próximos, e em particular, a

relação deles  com o futuro,  e  não  somente  as  'condições  objetivas'  que  ele  foi  educado”

(Dubar, 2005, p. 82). 

A apreensão  estética  da  tatuagem  ocorre  segundo  a  “ideologia  do  dom”

proposta  por  Bourdi,  na  qual  estabelece  uma  relação  entre  a  intenção  que  movimenta  a

apreciação da obra de arte e as normas de abordagem artísticas instituídas num determinado

contexto histórico-social e que funcionam como um sistema de códigos que rege o campo da

arte e que caracteriza o sistema de bens simbólicos. Para Bourdieu, 

 

A  apreensão  e  a  apreciação  da  obra  dependem  tanto  da  intenção  do
espectador que, por sua vez, é função das normas convencionais que regem a
relação com a obra de arte em uma dada situação histórica e social, como
uma aptidão do espectador em conformar-se a estas normas, vale dizer, de
sua competência artística (BOURDIEU, 2001. p, 271). 

 

Tal  “competência  artística”  sugere  um  conhecimento  (aptidão)  prévio  dos

princípios que orientam a produção e a interpretação das obras de arte. Contudo, as classes

populares,  com  menor  nível  de  capital  cultural,  incapazes  de  receber  a  informação  de

apreensão proposta pela obra, não tem outra escolha senão desinteressar-se, ou vê-se forcada a

aplicar os códigos de que dispõem sem indagar a respeito de sua adequação.  (BOURDIEU,

2001).  

Nesse  sentido,  a  "ideologia  da  percepção  ou  da  interpretação  criadora"

constitui-se como uma representação carismática que tende a atribuir a vocação artística, seja
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pela  produção  criadora  ou  pela  aptidão  de  entendê-la,  surgindo  assim  um  “mistério”

consagrado a alguns eleitos. 

Conclui-se que os trabalhos artísticos dependem de como se dá a percepção das obras,

que  as  diferenciam da  vivência  cotidiana.  Quando  determinada  obra  possui  propriedades

estéticas identificadas com o contexto em que está inserido, demanda-se o domínio necessário

dos códigos internos de percepção para que o trabalho seja reconhecido como arte, definindo

as relações que estabelece no meio estético. 
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CAPÍTULO II 

 2. AS TRANSFORMAÇÕES NO CAMPO DA TATUAGEM  E SEUS  REFLEXOS

PARA A OCUPAÇÃO DE TATUADOR (A) 

 

 
As  transformações  sociais,  culturais  e  tecnológicas  possibilitaram  que  a

atividade de tatuador(a), antes associada a tipos socialmente desvalorizados e marginalizados,

fosse  transformada  numa  ocupação  tendendo  ao  profissionalismo,  contribuindo  para  que,

atualmente,  a  atividade  seja  parcialmente  aceita.  Tais  transformações,  sobretudo  aquelas

vinculadas ao trabalho do tatuador, possibilitaram que esse tipo de atividade rompesse pelo

menos  em parte  com certos  estereótipos  conferidos  à  prática  no  passado.  Atualmente,  a

ocupação vem ganhando destaque junto ao mercado de trabalho, contribuindo para que novos

significados sejam atribuídos à ocupação, apesar de ainda não ser institucionalizada e nem

regulamentada.  Nesse  sentido,  pretendemos  perceber  quais  fatores  contribuíram  para  a

valorização  da  ocupação  e  em que  medida  isto  pode  favorecer  a  profissionalização  dos

tatuadores. Assim sendo, cabe fazermos alguns questionamentos: como  uma atividade até há

pouco tempo estigmatizada passa a se tornar meio de renda de homens e mulheres em todo

mundo, principalmente dos mais jovens, como aponta o estudo realizado por Ferreira (2012)?

Porque  os  instrumentos  de  trabalho  (agulha,  tintas,  máquinas)  são  regulamentados  e  a

atividade ainda segue sem reconhecimento legal? Quais as motivações destes indivíduos e o

que os leva a escolher tal atividade enquanto meio de sobrevivência e forma de identidade? 

 

 

2.1 A Regulamentação do ofício 

 

No  início  dos  anos  1990  devido  a  popularização  da  tatuagem nos  grandes

centros urbanos, sobretudo nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, surgiu a necessidade de

regulamentação da atividade, visto que se trata de um procedimento do tipo cirúrgico que

pode acarretar riscos a saúde dos envolvidos. Entretanto, apesar da expansão da prática, ainda
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não existe um levantamento de todos os estúdios de tatuagem existentes no Brasil. Portanto, a

necessidade de regulamentação surge em decorrência do aumento do número de tatuados e da

demanda.  Deste  modo,  visando  proteger  todos  os  envolvidos,  o  Estado  passa  a  exercer

controle sobre a prática, atribuindo à Anvisa16 a responsabilidade de fiscalizar e controlar o

trabalho  dos(as) tatuadores(as).  A Anvisa  entende  tatuagem  como  Pigmentação  Artificial

Permanente da pele: pigmentação exógena implantada na camada dérmica ou subepidérmica

da pele, com objetivo de embelezamento ou correção estética como tatuagem e maquiagem

definitiva. (ANVISA, 2009. p. 6) e por isso é quem normatiza quais tipos de tintas, agulhas,

máquinas  e  procedimentos  de higiene  devem ser  adotados pelos  profissionais  na  hora da

elaboração das tatuagens. De certa forma podemos dizer que isso contribuiu para atribuir mais

credibilidade e seriedade ao trabalho e, consequentemente, torna a prática mais aceitável do

ponto de vista da sociedade. Antes da fiscalização era comum encontrarmos pessoas tatuando

em vias públicas, cômodos de residências, praias e outros locais considerados inapropriados

para  a  realização  da  tatuagem,  colocando  em  risco  a  saúde  desses  trabalhadores,  e

principalmente dos clientes.  Porém, não existe uma legislação que proíba a elaboração de

tatuagens fora do ambiente do estúdio; um exemplo é a realização das próprias convenções de

tatuagem, que reúnem dezenas de tatuadores em concursos para eleger as melhores tatuagens

realizadas durante o evento, onde os espaços para elaboração das tatuagens são improvisados. 

É comum também vermos a presença de estande de tatuagem montados ao ar

livre em festivais de música, principalmente onde o público é majoritariamente jovem. Esses

locais são considerados, do ponto de vista da vigilância sanitária como insalubres A tatuagem

praticada  neste  contexto  se  assemelha  ao  que  ocorria  na  época  em  que  começou  a  ser

popularizada, em casa ou na praia, onde houvesse juventude reunida, lá estava um ambiente

propício para se fazer uma tatuagem.  (MARQUES, 1997) 

Percebemos contradições no discurso de alguns tatuadores que requerem para

si próprios o título de profissionais, sob o argumento de que possuem um local de trabalho

adequado para a prática da tatuagem, porém, são estes mesmos profissionais que tatuam em

eventos  de  tatuagem  e  festivais  de  músicas,  contrariando  as  orientações  da  Anvisa  que

determina que os estúdios de tatuagem, “deverão ser instalados em locais próprios, não sendo

permitida a sua localização em residências, ao ar livre, em locais insalubres ou em locais

públicos”.(ANVISA,1990)  visto que, “por se tratar de prática em que a contaminação e o

16 Agência de Vigilância Sanitária 
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contágio por sangue são o risco, tal configuração espacial também resguarda quem está fora

do estúdio.” (OSÓRIO, 2008, p. 50).  O fato de ter um local apropriado, como o estúdio,  é

um  dos  argumentos  utilizados  para  separar  profissionais  e  amadores,  e  também  para

reivindicar a regulamentação da atividade. 

Segundo  a  Anvisa  em  todos  os  estabelecimentos  de  tatuagem,  os  clientes

devem ter acesso ao  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - Documento

no qual o usuário dos procedimentos e/ou seu representante legal expressa sua (a) anuência

(a)  prévia,  após  explicação  completa  e  pormenorizada  sobre  o  procedimento,  métodos,

potenciais  riscos  e  incômodos  que  podem  ocorrer  durante  e  após  a  realização  dos

procedimentos, formulada em um termo de consentimento, autorizando a sua realização.

Victor  Sergio  Ferreira  (2012)  ao  analisar  a  ocupação  dos  tatuadores  em

Portugal percebe que a necessidade de regulamentação da prática é semelhante à observada no

Brasil. 

 

A necessidade interna de regulação veio a acentuar-se e a ser reclamada por
parte  dos  tatuadores  com  estúdios  abertos  ao  publico.  Isso,  sobretudo,
devido a intensificação da competitividade em condições que entendem ser
de  "concorrência  des1eal",  Ou  seja,  da  competitividade  que  resulta  da
entrada de alguns leigos no exercício da atividade sem qualquer tipo de ética
profissional,  utilizando  materiais  e  equipamentos  baratos,  muitas  vezes
pouco adequados ou improvisados, prestando os serviços em condições de
assepsia duvidosas e acabando por cobrar preços mais baixos pelo fato de,
com  frequência,  exercerem  a  atividade  no  terreno  na  ilegalidade.
(FERREIRA, 2012 p. 59)

  

De acordo com os estudos realizados em Florianópolis pela Antropóloga Zélia

Costa “a reivindicação por regulamentação surge principalmente pela sua atual inserção e

expansão  no  mercado”  (COSTA,  2004).  A  visibilidade  que  a  tatuagem  de  estúdio

proporcionou a este tipo de ocupação foi e é crucial na popularização da tatuagem, pois é a

partir  dos  estúdios  de  tatuagem  que  a  ocupação  vem  conquistando  credibilidade  e

legitimidade social. 

 A partir da observação de campo em dois estúdios no Rio de Janeiro, Andréa Osório

(2008) identifica que 

A  regulamentação  da  prática  por  instância  governamental  traz  novas
reflexões  sobre o campo da tatuagem.  Primeiro,  há  uma preocupação da
ordem de saúde pública, o que implica um certo discurso médico sobre a
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prática. Por outro lado, limita-se a idade para ser tatuado, o que por sua vez
implica uma certa concepção sobre o bem-estar e a autonomia de jovens e
adolescentes.  (OSÓRIO, 2008, p.50). 

A autora  aponta  que  a  regulamentação  trouxe  implicações  tanto  positivas

quanto  negativas  para  os  tatuadores.  Por  um lado,  houve  certa  aproximação  com a  área

médica no que diz respeito aos procedimentos de higiene e assepsia, fundamentais para se

evitar o contágio e a propagação de doenças. Por outro, dividiu-se a categoria entre amadores

e  profissionais.  A autora  problematiza  essa  divisão,  pois  acredita  que  dessa  forma  os

profissionais estão burocratizando e hierarquizando as relações entre aqueles que têm meios

de  se  tornar   tatuadores  profissionais  (tatuadores  de  estúdio)  e  aqueles  que  não  têm

(amadores). Osório esclarece que 

As categorias amador e profissional não se referem apenas à qualidade do
trabalho  executado,  conforme  apontado  por  outros  autores.  O
profissional(a)rtista não está em oposição ao amador/de cadeia apenas na
qualidade da obra, mas, sobretudo, no domínio de um campo competitivo.
Acusar um amador de colocar a imagem da tatuagem em risco de suspeita
por conta de um trabalho mal executado e mesmo sem a higiene devida é
uma forma de dominar o novato ou de impedir o seu ingresso no campo.
(OSÓRIO, 2008, p 53). 

Em contraposição, Ferreira (2012) argumenta que “perante a facilidade com

que  os  novatos  proliferam e  agem clandestinamente,  a  regulamentação  da  atividade  e  o

controle no acesso ao seu exercício passou então a ser um imperativo para os profissionais já

estabelecidos, no sentido de manter positiva a reputação social ultimamente conseguida para a

profissão”  (FERREIRA,  2012  p.  70).  Desse  modo,  os  tatuadores  profissionais  vão

construindo sua legitimidade e reconhecimento perante a sociedade e ao Estado.   

A diferença  entre  profissionais  e  amadores  pode  ser  entendida  a  partir  das

contribuições de Maria de Lurdes Rodrigues em sua obra, “Sociologia das profissões”, na

qual faz uma revisão da especialização da disciplina reconstruindo as condições sociais de sua

emergência e evolução. Para tanto, a autora recorre a diversos autores que tiveram um papel

fundamental na consolidação desta disciplina. A sociologia das profissões surge na Inglaterra

em 1933 com o trabalho  The Professions  de  Carr-Saunders e  Wilson, o qual faz um amplo
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levantamento  da  história  de  grupos  profissionais  que  poderiam  ser  classificados  como

profissões. Segundo o paradigma funcionalista de Carr-Saunders e Wilson, “uma profissão

emerge quando um número definido de pessoas começa a praticar uma técnica fundada sobre

uma formação especializada, dando resposta a necessidades sociais” (RODRIGUES, 2002,

p.8). 

A partir da segunda metade do século XX o fenômeno das profissões passou a

ser  abordado  na  sociologia  de  forma  sistemática,  desenvolvendo  um processo  interno  de

especialização científica (RODRIGUES, 2002). De acordo com a autora, a constituição das

profissões na perspectiva funcionalista decorreria de: a) uma especialização de serviços; b)

criação  de  associações  profissionais;  c)  o  estabelecimento  de  uma  formação  específica

fundado sobre um corpo sistemático de teorias, isto é, sua institucionalização. Desse modo, as

profissões  ou  ocupações  passam a  ser  influenciadas  pelas  atribuições  institucionais,  pela

interação e pela organização do trabalho.  Com o desenvolvimento destes conhecimentos,

haveria  uma  crescente  expansão  do  profissionalismo  ou  surgimento  de  profissões  ou

ocupações  com estatuto semelhante.  Porém, para se alcançar  o  estatuto de profissões são

necessários elevados níveis de conhecimento e dedicação, aos quais nem todas as ocupações

conseguem ascender. Essa competência, segundo a autora,  estar relacionada com a expertise

com que algumas profissões se fundamentam. 

Rodrigues (2002) retoma Everett Hughes sociólogo da escola de Chicago que

desenvolveu estudos importantes sobre instituições e ocupações, para explicar os processos de

profissionalização abordada do ponto de vista educacional. 

 

Hughes identifica as escolas e os professores como instituições centrais nos
processos de profissionalização, uma vez que, nos conflitos de disputa de
áreas de trabalho entre grupos ocupacionais, o recurso mais importante é o
aumento dos níveis de qualificação, a instituição de currículo. A formação e
as  escolas  transformam-se,  efetivamente,  em  instituições  que  atribuem
licenças  para  trabalhar  numa  ocupação,  estabelecendo  a  distinção  entre
verdadeiros profissionais e os leigos (RODRIGUES, 2002, p.16-17). 
  

Nesse  sentido,  é  na  institucionalização  do  saber  que  se  pretende  separar

profissionais  de  outros  não profissionais.  Vale  ressaltar  que esses  “não profissionais”  são

indivíduos que carecem do saber institucionalizado e por esse motivo são vistos como menos

profissionais ou profissionais não capacitados para atuar no mercado de trabalho. Porém tal

característica não impede que esses indivíduos exerçam atividades laborais, como é o caso
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dos tatuadores. Eles podem ter o conhecimento em sua área, mas não ter  reconhecimento

perante  o  estado.  É  convergindo  com  esta  ideia  que  Talcott Parsons (1968,  apud

RODRIGUES,  2002)  atribui  às  universidades  um  papel  importante  neste  processo  de

legitimação e institucionalização da relação entre o conhecimento e a sociedade. 

De  acordo  com  Parsons,  para  entendemos  o  funcionamento  das  profissões  é

necessário compreendermos os mecanismos de legitimidade (integração e controle social).

Outro  autor  de  grande  relevância  no  estudo  das  profissões  é  Goode  (1957,  apud

RODRIGUES,  2002)  que  reforça  a  compressão  de  Parsons  sobre  a  importância  da

institucionalização que toda ocupação tende a passar para se tornar uma profissão. Assim, na

compreensão de Goode, para se alcançar o estatuto de profissão são necessários elevados

níveis de conhecimento e dedicação, aos quais nem todas as ocupações conseguem ceder. No

caso dos tatuadores, é notável que exista uma constante capacitação através do treino e da

prática, incluindo a participação em seminários, workshops, palestras, convenções e troca de

experiência; tudo isso contribui para a profissionalização do trabalho do tatuador. Partindo

dessa concepção os tatuadores só podem ser considerados profissionais se seguirem estes

critérios. Portanto, o que diferencia profissionais de amadores, é justamente que na profissão

existe formação,  conhecimento científico e  prático;  autonomia sobre o tipo e a forma de

realização  do  trabalho;  autorregulação  e  controle  do  acesso  ao  mercado  de  trabalho

(RODRIGUES, 2002). 

O controle do acesso ao mercado de trabalho têm se tornado uma estratégia

importante no combate à concorrência e a competitividade. Um exemplo é o debate a respeito

das iniciativas de regulamentação do ato médico17, que do ponto de vista de Rodrigues (2006)

nada mais é que o alargamento e consolidação do monopólio dos médicos no mercado dos

serviços  prestados  por  outros  grupos  ocupacionais  que  exercem  intervenções  de  caráter

cirúrgico sobre o corpo. Tal medida gerou conflito com 13 grupos ocupacionais, dentre eles,

os tatuadores, que veem na medida um impedimento para a realização de seus trabalhos. O

projeto  foi  aprovado  em  2013  pela  Presidenta  Dilma  Roussef  ,  porém,  com  algumas

17 O Projeto de Lei  n° 7703/2006  do Senador Benício Sampaio do PPB/PI  visa delimitar  a atuação
de  todos  os  profissionais  que  de  alguma  forma  exercem intervenções  sobre  o  corpo,  tais  como:
aplicação de injeções, acupuntura, invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou
abrasivos, e etc.  Isto significa que apenas os indivíduos com  formação em medicina estariam aptos a
realizar tais procedimentos.  Para  ter  acesso  a  matéria  completa  acesse:
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/tatuadores-esteticistas-criticam-projeto-que-altera-lei-doato-
medico
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alterações que garantiriam  a continuidade de todos as atividades profissionais, sejam elas do

ramo da saúde ou da estética. 

Tal como relata Maroto (2011), os tatuadores, do mesmo modo que os restantes

body-artists,  contam com estratégias utilizadas pelas profissões dominantes para garantir a

sua subsistência. Como não há uma jurisdição exclusiva sobre o seu trabalho, os tatuadores

beneficiam  do  uso  de  estratégias  de  profissionalização,  como  a  existência  de  regulação

informal, de formação e de associação, por exemplo (MAROTO, 2011, p. 124-125). 

 Inicialmente os tatuadores mantinham o controle através de mecanismos informais,

onde se incluíam redes sociais bastante próximas. Mas as recentes mudanças de trabalho na

área  dos  body-artists  têm levado estes  profissionais  a  incorporarem novas  estratégias.  As

tradicionais formas de regulação não foram abandonadas pelos tatuadores, mas estes estão a

incorporar  novas  formas,  integrando  mecanismos  informais  com  mecanismos  formais,

mantendo assim o controle da adesão ao meio e mantendo as normas existentes em tempos de

mudança. 

Apesar de não se pretender o aprofundamento da temática “profissões”, Maroto

conclui  que  esses  praticantes  de  “artes  corporais”  não  se  encaixam  numa  categoria

ocupacional  específica  e  podem  ser  considerados  artesãos,  trabalhadores  de  serviços  e

profissionais  especializados.  De  forma  similar  ao  que  ocorre  no  Brasil,  os  tatuadores

poderiam ser considerados como trabalhadores de “serviços pessoais diversos”, ou “artistas”.

É neste sentido que Oliveira (2012) olhando o contexto de Portugal, percebe a emergência de

novos tatuadores, agora formados em universidades de artes e afins, buscando a ocupação

com uma técnica  certificada,  gerando  uma diferenciação  hierárquica  com assimilação  de

valores artísticos, “categorizando assim o bom tatuador tecnicamente e o artista da tatuagem

criativo e inovador” (OLIVEIRA, 2012, p.41). 

Observamos que o discurso do profissionalismo está fortemente presente no

discurso tanto de tatuadores profissionais quanto de tatuadores  amadores.  De acordo com

Julia Evetts (2003) o discurso do profissionalismo é utilizado como estratégia de marketing

tanto para atrair novos clientes como para definir serviços e trabalhadores competentes.  De

acordo  com  a  autora  tal  discurso  serve  também  para  orientar  identidades  de  trabalho,

comportamentos e práticas apropriadas.  

Durante a realização desta pesquisa  tive contato com estes dois tipos de trabalhadores,

e  constatamos  que  umas  das  pretensões  profissionais  desses(as) tatuadores(as) é   ter  um
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estúdio. O estúdio representa mais que um espaço adequado para a realização das tatuagens,

representa hierarquia, vantagem e reconhecimento. Podemos afirmar que o reconhecimento

profissional dentro do campo da tatuagem só ocorre depois da aquisição de um estúdio, já que

os tatuadores desejam ter em algum momento da sua trajetória ocupacional, seu próprio local

de  trabalho.  Apesar  de  não haver  nenhum tipo  de  punição  penal  que  possa  ser  aplicada

aqueles que não seguem as normas estabelecidas pela ANVISA, tornou-se mais difícil atuar

em desacordo com as regras, pois caso o(a) tatuador(a) não siga tais orientações poderá ter o

estúdio fechado até que a situação se regularize. Contudo, os(as) tatuadores(as) veem essa

fiscalização de maneira  contraditória,  pois a  atividade de tatuador  ainda não existe  como

profissão. 

Atualmente há diversas associações de tatuadores em todo o Brasil, dentre elas,

a que mais tem se destacado é Associação de Tatuadores e Perfuradores do Brasil, localizada

em Brasília. Em Goiânia, há tentativas de construir a Associação de Tatuadores do Estado de

Goiás, mas até o momento a ideia não foi concretizada, pois não há interesse da grande parte

dos(as) tatuadores(as). Para Osório o antigo sindicato da categoria (SETAP) nunca teve uma

atuação representativa, não conseguiu lutar pelos interesses da categoria e serviu apenas para

determinar normas para a atuação dos tatuadores: 

  

O sindicato se tornou, portanto, uma instância burocratizante, construindo
junto ao Estado as normas para a prática profissional. O campo profissional
dos  tatuadores  já  existia,  ele  apenas  ganhou  normas  estatais  de
regulamentação, mediadas pelo sindicato. (OSÓRIO, 2008, p 56) 
 
  

 Vale lembrar que tramita desde 2007 na Câmara dos Deputados, em Brasília, o projeto

de  lei  n°  2.104/079  que  visa  regulamentar  a  profissão  de  tatuador  e  body piercer,  ou  a

“atividade  de  dermopigmentação  artística  e  perfuração  corporal”.  O projeto,  que  aguarda

parecer  da  Comissão  de  Seguridade  Social  e  Família,  estabelece  que,  para  trabalhar,  os

tatuadores  apresentem certificados  de  cursos  de  Primeiros  Socorros  e  Fisiologia  da  Pele.

Vejamos algumas regras previstas no projeto de lei: 

 
• O estúdio precisa de alvará de funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária; 
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•  Os  estabelecimentos  devem  manter  prontuário  de  atendimento  ao  cliente  com

identificação  completa,  endereço,  tipo  de  procedimento  realizado  e  anotações  de

acidentes ou reações adversas; 

•  Os  estúdios  devem  ser  dotados  de  áreas  de  procedimento  com  piso  e  paredes

laváveis, área de esterilização e área de recepção; 

• É  proibido  fumar,  comer,  beber,  manter  plantas,  alimentos,  bebidas,  animais,

medicamentos de uso pessoal, bem como pessoas alheias às atividades, nas áreas de

procedimento e esterilização; 

• Os  resíduos  produzidos  pelos  estabelecimentos  voltados  à  prática  de  tatuagens  e

piercing  devem  ser  acondicionados  e  descartados  conforme  as  especificações  da

legislação sanitária em vigor; 

• Todo equipamento  e  material  utilizado na execução de  procedimentos  inerentes  à

prática de tatuagem e piercing deverão ser limpos e esterilizados; 

• O tatuador ou piercing deve participar de curso de capacitação aprovado pelórgão

competente e  ter  nível  de conhecimento suficiente  para a  realização de uma ação

efetiva em caso de risco à saúde. 

Tal proposta busca proteger os clientes da transmissão de doenças contagiosas:

AIDS, hepatite B, infecções bacterianas ou fúngicas e demais doenças que tem contágio por

meio do sangue. Assim, no momento, em que se regulamenta também se legitima, mas dentro

de  normas  de  jogo  que  colocam  limites  à  estrutura  e  funcionamento  dessa  prática.

(FONSECA, 2003) 

Podemos  ver  que  a  tentativa  de  regulamentação  da  atividade  tem  esbarrado  em

questões morais, a começar pela alteração do nome tatuador para dermopigmentador.  O que

justificaria essa alteração? De acordo com as entrevistas realizadas, a ocupação de tatuador(a)

ainda é carregada de significados negativos e a alteração do nome seria uma forma de torná-

la  mais  aceita  socialmente,  bem  como  aproximá-la  da  área  dermatológica,  que  é  uma

especialidade médica, ao mesmo tempo em que a coloca mais próxima a profissionalização.

Podemos  citar  alguns  procedimentos  estéticos  que  são  realizados  por  tatuadores  e  que

ganham o nome de dermopigmentação, como é o caso da maquiagem definitiva, sobrancelha

37 
 



fio a fio, micropigmentação capilar, reconstrução da aréola, dentre outros. Tais procedimentos

são semelhantes (equipamentos, tintas) ao realizado durante a elaboração de uma tatuagem, a

única diferença é que na dermopigmentação, a camada da pele que sofrerá modificações será

mais  superficial,  devendo  o  cliente  fazer  retoques  a  curto  prazo.  Paulinha18,  uma  das

entrevistadas,  que  também  atua  como  micropigmentadora,  afirma  que,  apesar  de   o

procedimento ser basicamente o mesmo, uma de suas clientes acabou desistindo de fazer

sobrancelha  permanente  ao  ouvir  da  tatuadora  que  tal  procedimento  era  o  mesmo  feito

durante uma tatuagem. Desde então, Paulinha, ao ser interrogada se tal procedimento estético

é ou não uma tatuagem, prefere dizer que não para não perder as clientes. De acordo com

Perez (2006)  apesar da tatuagem está relacionada a construção simbólica, o fato é que o

preconceito  frequentemente  se  baseia  apenas  no  que  significa  ter  uma  tatuagem.  Afinal,

podem até ser os mesmos procedimentos  que são utilizados na elaboração das tatuagens,

mas, socialmente não serão vistos ou entendidos como se fossem uma e certamente aqueles

que passam por tais procedimentos não sofrerão preconceitos.   

Apesar da tentativa de reconstruir a ocupação atribuindo-lhe novos significados, nem

a palavra tatuador, nem a palavra dermopigmentador podem ser encontradas na base de dados

CBO19,  cadastro  oficial  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  com  a  designação  e

caracterização das ocupações oficialmente reconhecidas no Brasil. Desta forma, concluímos

que essa  ressignificação ainda  não conseguiu  alcançar  sequer  o  status  de ocupação.  Tais

mudanças não tem gerado impactos nos órgãos responsáveis por reconhecer legalmente a

ocupação. 

2.2 A criação dos estúdios de tatuagem: consquistando novos significados 

Umas das mudanças mais significativas no campo da tatuagem é sem dúvida a criação

de estúdios que ocorreu no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 no Brasil. Esse período

pode ser entendido como um marco no processo de profissionalização dos tatuadores.

Uma  vez  instalado  em local  fixo  e  organizado,  devidamente  decorado  e
pensado  para  a  tatuagem,  este  ambiente  vem a  se  relacionar  com novas
formas de conceber o corpo, onde as modificações corporais entram em jogo

18 Tatuadora, 39 anos, moradora de Campinas-SP 

19 Classificação Brasileira de Ocupações 
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como uma nova forma de estilo, de uma nova busca que vem a caracterizar e
identificar o sujeito contemporâneo (PEREZ, 2006 p. 36) 

Sem o estúdio, a ocupação de tatuador ainda seria vista como uma forma amadora de

se fazer tatuagem. De acordo com Leitão, o primeiro estúdio de tatuagem pertencia a Ana

Velho, primeira tatuadora do Brasil. 

 

A  primeira  loja  de  tatuagem  moderna  do  Rio  de  Janeiro,  localizada
estrategicamente em uma galeria da rua Visconde de Pirajá, surge em março
de 1980 e pertence a uma mulher: Ana Velho, a primeira tatuadora do país. A
loja, grande e com muito conforto, ar condicionado, bela decoração e boa
localização, não atrai apenas a garotada das praias mas todo tipo de gente.
(LEITÃO, 2004. P. 8) 

  

A criação dos estúdios possibilita reconstruir o cenário da tatuagem, isto é, contribui

para que a tatuagem comece a ser vista com outros olhos. É a partir do estúdio que começa a

ocorrer a separação entre amadores e profissionais, entre tatuagem “de cadeia” e tatuagem

artística/profissional. De acordo com Zélia Costa a tatuagem feita em estúdio se insere num

projeto maior de sanitariedade que marca a modernização das sociedades contemporâneas. 

 
O advento do estúdio de tatuagem trouxe uma nova configuração para o
espaço da tatuagem. Essa nova configuração começa a deixar sua posição
marginal,  underground, em busca de uma maior visibilidade. Do quarto de
um colega, da garagem da casa dos pais,  do banco na praça, a tatuagem
ganhou  um espaço  institucionalizado.  E  isso  significa  uma  determinada
localização fixa e um espaço organizado e decorado especialmente para a
tatuagem, onde se estabelecem formas próprias de comunicação e de trocas.
(COSTA, 2004. p.15-16) 
 

Outro  ponto  relevante  que  merece  ser  ressaltado  é  a  semelhança  dos  estúdios  de

tatuagem com consultórios médicos ou salas de cirurgia. 

 
A proximidade  ao  campo  biomédico  tornou-se  ainda  mais  explícita  por
todos os elementos simbólicos presentes no estúdio: o estilo clean da sala de
tatuar,  combinada  a  um  profissional  que  trabalha  de  máscara  e  luva
cirúrgica, que fala em agulhas descartáveis e realiza incisões sobre o corpo,
coloca-o num limiar bastante tênue. (COSTA, 2004, p. 115) 

  
Essa aproximação busca transmitir aos clientes o máximo de confiança, tranquilidade

e segurança. Isso também demonstra a preocupação que se tem com a saúde e o bem-estar

dos clientes. E não somente isso, mas, a garantia de que tais cuidados contribuem para o
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reconhecimento social.  Reconhecimento este, que podemos constatar através dos elevados

valores  das  tatuagens  e  do  público  cada  vez  mais  diversificado.  Mesmo  nos  estúdios

localizados na periferia ou em bairros populares, os preços das tatuagens são relativamente

altos. Percebe-se que não existe um padrão para se estabelecer tais valores, cada profissional

é  livre  para  definir  quais  serão os  critérios  que  adotarão  para  determinar  os  valores  das

tatuagens, seja por sessão, grau de dificuldade, tamanho da área tatuada ou local do corpo.

Contudo, os valores das tatuagens também levam em consideração o “nível” e o local do

estúdio, o perfil dos clientes e o reconhecimento profissional do tatuador, isto é, sua fama.

Para  Perez  (2003)  a  criação  dos  estúdios  de  tatuagem  é  o  primeiro  passo  rumo  a

institucionalização  da  profissão,  pois,  a  abertura  de  um  estúdio  exige  uma  série  de

requerimentos de ordem jurídica, comercial e sanitária, exigidos para a obtenção de licença

de funcionamento. Já Fonseca (2003) acredita que com o estúdio eleva o status dos tatuadores

os  posicionando  frente  ao  mercado  como  um  novo  tipo  de  profissional  ou  de  experto

empírico. 

Além do marco de legalidade que passa a revestir essa prática, também se
eleva o status do tatuador que se posiciona no mercado como um novo tipo
de  “profissional”  ou  de  “experto  empírico”,  que  tem  incidência  e
visibilidade social, portanto, obrigando-o a um novo ordenamento jurídico e
conceitual.  (FONSECA 2003 p. 27) 

  

Essas  estratégias  de legitimidade e  reconhecimento  social  também estão ligadas  à

tentativa de conquistar outros públicos, sobretudo, aqueles provenientes das camadas mais

altas da sociedade.  Nesse sentido,  com a abertura dos estúdios as tatuagens passaram de

marginalizadas a elitizadas,  passando a atingir  públicos cada vez mais diversificados, tais

como:  artistas,  cantores,  atletas,  apresentadores  de  TV,  modelos,  entre  outros.  Assim,  a

tatuagem feita em casa passou a ser desvalorizada pelos próprios tatuadores que veem nessa

prática o favorecimento de infecções, contaminações e etc. Sobre o papel do estúdio Costa

(2004) argumenta: 

 

Com o estúdio, esse espaço sai do âmbito público, dos olhares dos curiosos;
e  vai  para o privado,  de acesso restrito.  É ali  que geralmente  o tatuador
prepara o desenho que vai ser utilizado, onde acontece a transformação de
não tatuado para tatuado, ou de tatuado para “mais tatuado”, onde ficam os
equipamentos  e  produtos  que  serão  utilizados.  É  um  espaço  que  tem
organização e decoração próprias. (COSTA,2004, p.26) 
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Para  além dessa  ressignificação  proposta  por  este  novo cenário,  algo  muito  mais

significativo aconteceu: transformou-se uma prática considerada desde seus primórdios como

símbolo da diferença, da resistência e da rejeição as normas e valores dominantes em um

procedimento estético submetido ao controle do Estado e as demandas do mercado. Desse

modo, “estamos presenciando uma tendência de metamorfoses simultaneamente operadas na

prática profissional da tatuagem e no perfil dos tatuados, que sinalizam uma domesticação

desse espaço simbólico tradicionalmente vinculado a resistência” (FERREIRA, 2012a p.112). 

Os tatuadores mais  fiéis  aos  valores  tradicionais  da prática possuem opiniões que

questionam a atuação da Anvisa, enquanto outros veem na medida uma forma de prevenir

que tatueiros20 ingressem tão facilmente no mercado das tatuagens. Essa preocupação em

evitar que pessoas não qualificadas entrem no mercado pode ser entendida pela tentativa de

tornar  a  ocupação uma profissão.  Contudo, de acordo com os teóricos funcionalistas  das

profissões  para que um ofício ganhe status de profissão é preciso mais que um saber prático;

é necessário também um saber científico. 

 Mas o que leva o Estado a fiscalizar os estúdios de tatuagem? Com o aumento do

número de transmissão por doenças contagiosas, sobretudo aquelas em que a transmissão se

dar pelo sangue, como é o caso da AIDS, o Estado passa a preocupar-se com o modo com que

as tatuagens estavam sendo realizadas. Assim os estúdios passam a atuar sob os princípios

que marcam a formação das sociedades modernas que é o “lugar da ordem, da civilização e

da higiene” (MARQUES, 1997, p.26). 

 Com base  na Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro 1990 que trata das condições

para promoção, proteção e recuperação da saúde, como direito fundamental do ser humano,

os estúdios de tatuagem e body piercing devem seguir as seguintes normas: 

• deverão ser instalados em locais próprios, não sendo permitida a sua localização em

residências, ao ar livre, em locais insalubres ou em locais públicos. 

•  Recepção / Espera com dimensionamento compatível com a demanda; 

•  Sala  de  procedimento  para  o  atendimento  individual.  É  permitido  atendimento

simultâneo,  desde  que,  respeitado  o  distanciamento  de  1  metro  entre  os

procedimentos, resguardando a privacidade do cliente quando necessário.  Deve ser

20 Termo pejorativo utilizado pelos próprios tatuadores (profissionais)  para se referir aqueles que não
atuam de acordo com  uma “consciência ” profissional, isto significa dizer que  não se  preocupam
com as normas de saúde, segurança e qualidade  estabelecidas pela Anvisa. 
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dotada de lavatório exclusivo para higienização das mãos com água corrente, sabonete

líquido, papel toalha descartável e lixeira com tampa a pedal; 

• pia com bancada e água corrente para limpeza de materiais; 

• bancada para  o preparo,  desinfecção ou esterilização de  materiais  e  disposição  de

equipamentos; 

• instalações sanitárias, em bom estado de conservação e higiene, dotada de lavatório

exclusivo  para  higienização  das  mãos  com água  corrente,  sabonete  líquido,  papel

toalha descartável e lixeira com tampa a pedal; 

• edificação sólida, sem rachaduras, infiltrações, vazamentos ou outras alterações que

comprometam sua estrutura física; 

• boas condições de iluminação e ventilação, natural ou artificial; 

• interligação com o sistema público  de abastecimento de  água potável  e  de esgoto

sanitário; 

• pisos, paredes e tetos revestidos com material liso, lavável, impermeável e em bom

estado de conservação e limpeza; 

• proteção contra entrada de insetos, roedores e outros animais; 

• mobiliário  e  bancadas  em  bom  estado  de  conservação,  revestidos  com  materiais

impermeáveis, de fácil limpeza, desinfecção, resistentes a produtos químicos; 

• limpeza  regular  dos  aparelhos  de  ar  condicionado,  devidamente  registradas  com

assinatura do responsável e data; 

• sistema adequado de proteção contra incêndios, conforme preconizado em legislação

específica; 

• os resíduos gerados devem atender a legislação sanitária sobre resíduos de serviços de

saúde em vigor;

 
De acordo com estas normas, o sindicato dos estúdios de tatuagem e body piercing do

Estado de São Paulo (SETAP) em ação conjunta com o sindicato dos tatuadores e body

piercing de SP  (STP-SP) elaboraram  o Código de Ética da Profissão de Tatuadores e Body

Piercing21, registrado em cartório em 2006. 

21 Documento disponível em anexo (II) 
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2.3 Estúdios de tatuagem: comparação entre Brasil e Portugal. 

 

A partir  dos estudos de Ferreira (2012) em que se analisa os ofícios de marcação

corporal em Lisboa, pretendemos traçar uma comparação no que se refere à abertura dos

estúdios de tatuagem no Brasil e em Portugal. O intuito é apontar as diferenças e semelhanças

entre os dois países. 

De acordo com Ferreira a expansão da tatuagem comercial em Portugal22 emergiu nos

anos  1990.  Nessa  época  havia  apenas  três  estúdios  de  tatuagem em Lisboa.  “Hoje  são

dezenas os estúdios abertos em Portugal, já não apenas concentrados em Lisboa ou no Porto,

mas em todo território português”. (FERREIRA, 2012 p. 66). Apesar do aumento do número

de  estúdios  em Portugal  nos  últimos  anos,  no  Brasil  esses  números  são  muito  maiores.

Estima-se  que  em  2010  em  Portugal  existiam  aproximadamente  52  estúdios  e  77

profissionais. No Brasil, no ano de 2006 existiam 190 mil estúdios de tatuagem e 367 mil

tatuadores.23 

Tanto  no  Brasil  quanto  em  Portugal  esse  processo  de  expansão  não  é  apenas

quantitativo, mas também qualitativo. Em ambos os países a preocupação com os cuidados

referentes aos procedimentos de higiene e biossegurança estão presentes. Tal preocupação

como já vimos está relacionada ao reconhecimento requerido pelos tatuadores à profissão. No

Brasil  os estúdios devem seguir  as normas de higiene e  biossegurança estabelecidas pela

ANVISA como vimos no tópico anterior. Já em Portugal não existe qualquer fiscalização ou

controle sobre a prática, há apenas estratégias informais criadas pelos próprios tatuadores. 

 

No entanto,  não havendo,  ainda,  em Portugal  organizações  que atribuam
licenças,  autorizações  ou mandatos  para  exercer  a  prática  da tatuagem e
distinguir  os  profissionais  dos  leigos,  nem que  sejam responsáveis  pela
vigilância  das  condições  em que  trabalham,  é  difícil  excluir,  limitar  ou
sujeitar os seus praticantes a regras coletivas, tanto mais importantes num
contexto facilitador da instalação por conta própria de gente a trabalhar em

22  FERREIRA, V.S. Das belas-artes à arte de tatuar: dinâmicas recentes no mundo português 
da tatuagem. In: Almeida, M.I.M. & Pais, J.M. (Orgs.). Criatividade, juventude e novos 
horizontes profissionais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012 

23  A partir de buscas realizadas na internet chegamos a esses dados por meio do antigo 
sindicato da categoria. Tal informação foi coletada em 2011, no site (http://www.setap-
sp.com.br). 
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condições  duvidosas,  com  equipamentos  e  materiais  suspeitos.
(FERREIRA, 2012  p.70) 

  

Deste modo, a única forma encontrada pelos tatuadores em Portugal para resguardar a

entrada de pessoas mal intencionadas no campo é conexão (redes de sociabilidades) entre

aqueles que fazem um bom trabalho, isto é, todos aqueles que lutam pelo reconhecimento da

profissão  se  unem para  criar  parâmetros  a  ser  seguidos  por  todos  aqueles  que  almejam

tornarem-se tatuadores. 

 

Construídas, de modo frequente, a partir do espaço de cada estúdio essas
redes tem tido o poder de aplicar sobre os pares, no seu âmbito de atuação,
um conjunto de normas e regulamentos, de procedimentos e disciplina, de
obrigações  e  responsabilidades,  bem  como  de  sanções,  recompensas  e
reconhecimentos recíprocos. Ainda que não institucionalizado, trata-se  de
um conjunto  de  normas  e  disciplinas  implicitamente  aceitas,  que  vem a
consubstanciar um código de ética profissional tacitamente partilhado entre
os  profissionais  mais  reputados  no  mundo  da  tatuagem  português
(FERREIRA, 2012 p. 71) 
  

2.4 Avanços tecnológicos no campo da tatuagem 

No  Brasil  os  avanços  tecnológicos  no  campo  da  tatuagem não  acompanharam o

advento  da revolução industrial  e  a  modernização da prática  depende exclusivamente  de

tatuadores estrangeiros que foram responsáveis por disseminar o uso da máquina elétrica no

país. 

No passado o processo de elaboração das tatuagens acontecia de modo totalmente

artesanal, utilizavam-se agulhas de costura e tinta nanquim própria para canetas (COSTA,

2004).  Porém,  a  criação  da  máquina  de  tatuar  marca  o  início  do  processo  de

profissionalização dos(as) tatuadores(as).  

A máquina de tatuar passa a identificar o tatuador moderno, da mesma
forma que simboliza a sua profissionalização, passando de um saber
artesanal,  manual  e  adquirido  de  maneira  ocasional  para  um
conhecimento técnico, sendo necessário ter habilidade e maestria em
sua execução .(PEREZ, 2016 p.35)

Nesse sentido,  uma atividade que antes  era  vista  como amadora,  inicia  um longo

processo de profissionalização e de difusão comercial. Tal como afirma Ferreira, 
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Uma  prática  que  era  sobretudo  itinerante  e  amadora  começa  então,  na
viragem  para  o  século  XX,  a  sedentarizar-se,  a  profissionalizar-se  e  a
difundir-se comercialmente num “meio de becos e de facadas” (Rio, s/d:
18),  bairros  poucos  reputados  onde  os  estúdios  de  tatuagens  se  fixavam
emparedados com prostíbulos (FERREIRA, 2008, pág. 71). 

 
No final da década de 70 com a abertura dos estúdios de tatuagem vemos crescer

também no Brasil,  um mercado voltado especialmente para as tatuagens; dificilmente nos

dias  de  hoje  encontraremos  tatuadores(as) utilizando  métodos  artesanais,  até  porque  “as

máquinas atuais permitem uma maior precisão na perfuração da pele, o que significa tanto

um melhor resultado no trabalho, quanto menos dor para a pessoa que está sendo tatuada.

(COSTA, 2004, p. 40). 

É  importante  ressaltar  que  os  instrumentos  de  trabalho  sejam  eles  artesanais  ou

elétricos foram, primeiramente, produzidos pelos próprios tatuadores, a partir da expansão

dos estúdios a produção desses materiais foi ganhando outros ares. Hoje já existem algumas

empresas nacionais e internacionais que fabricam todos os instrumentos utilizados no estúdio

de tatuagem, mas nos anos 90 a aquisição desses materiais era mais difícil. A respeito do

desenvolvimento da prática no Brasil, Fonseca (2003) afirma, 

 

(…) O desenvolvimento foi muito mais lento, devido a que os primeiros
núcleos de crescimento e aperfeiçoamento dessa prática foram na ropa e
posteriormente nos centros urbanos de Estados Unidos. De tal forma que o
acesso a este saber, às suas técnicas e, principalmente, à máquina elétrica foi
bastante limitado e dependeu do contato com tatuadores estrangeiros que,
chegando ao Brasil, converteram-se em intermediários desta nova dinâmica
na tatuagem. (FONSECA, 2003. p.22) 

  

De acordo com a autora, os primeiros tatuadores que chegaram ao Brasil foram os

responsáveis  por  disseminar  a  prática  da  tatuagem que  aos  poucos  foi  conquistando  seu

espaço. A máquina de tatuar é o principal instrumento de trabalho dos tatuadores, e é também

o  instrumento  que  mais  sofreu  transformações  desde  que  foi  criada.  Hoje  já  é  possível

encontramos  máquinas  de  tatuar  elétricas  de  diversos  modelos,  inclusive,  em  2010  o

engenheiro mecânico Chris Eckert criou a primeira máquina de tatuar automática24 que faz

pequenos  desenhos  na  pele  do  braço,  porém  a  máquina  não  substitui  o  trabalho  dos

tatuadores. 

24 informações retiradas no site http://www.hypeness.com.br 
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 O investimento para quem quer seguir no ramo é relativamente alto; os valores das

máquinas de tatuar variam entre 200 a 4 mil reais. Ter uma boa máquina de tatuar é essencial

para o resultado final da tatuagem e também para acelerar o processo, evitando que o cliente

fique muito tempo sentindo a dor durante a realização da tatuagem.   

Entretanto, é necessário que o(a) tatuador(a) saiba regular e manusear o equipamento

com maestria, visto que está é uma ocupação em que os erros são totalmente condenáveis e

podem colocar em dúvida a reputação do(a) tatuador(a).

As agulhas também passaram por transformações significativas. Existem no mercado

vários tipos de tamanhos e espessuras diferentes que podem ser escolhidas de acordo com o

desenho ou local do corpo que será tatuado.  E por fim, as tintas utilizadas na elaboração das

tatuagens que agora  passam por processos de testes dermatológicos e controle de qualidade,

algumas até são antialérgicas.   

Outra inovação tecnológica de grande impacto no campo da tatuagem tem sido os

procedimentos voltados para a remoção de tatuagens. 

Outros fatores que tiveram influência na propagação da prática no Brasil e que foram

fundamentais  para  sua  consolidação  enquanto  atividade  ocupacional  poderão  ser  melhor

compreendidas no próximo tópico. 

2.5  A influência da mídia na popularização da tatuagem: o aumento da demanda por 
tatuadores(as)

Com as inovações tecnológicos as tatuagens passam a ser inseridas numa nova ordem

social  e  vão  sendo  transformadas  em estilo,  marcas  da  autenticidade,  da  diferença  e  da

individualidade. Os usos das tatuagens nas sociedades modernas não se limitaram a copiar

modelos  ou  práticas  ancestrais,  e  passou a  ser  desejadas  por  um publico  cada  vez  mais

diverso. 

 
A exposição mediática da tatuagem na sua utilização por várias celebridades
e figuras públicas, em vários suportes publicitários e, sobretudo, em vários
programas  televisivos  que  acompanham  a  vida  quotidiana  de  alguns
profissionais  nos  A (Miami  Ink,  LA  Ink,  NY  Ink),  têm  desconstruído  a
imagem tradicional da atividade como reduto social de marginais, boêmios e
criminosos (ATKINSON, 2003; PEIXOTO, 1990), e atraído mais gente quer
para  o  seu  consumo,  quer  para  a  sua  prática  profissional.  (FERREIRA,
2014.p.81) 
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Assim, a  tatuagem passar  a  ser  objeto de  desejo de distintas  classes  sociais,  bem

como,  os  veículos  de  comunicação,  como  a  TV e  as  redes  sociais,  passa  a  propagar  a

tatuagem,  modificando  seus  antigos  significados.  Devido  a  essa  influência,  os(as)

tatuadores(as) tiveram que reproduzir muitas tatuagens de atores, atrizes, músicos e outros

famosos,  tornando o ofício mais  comercial.  Nesse sentido,  ''a  popularização da tatuagem

provoca reações ambíguas, que envolvem o otimismo diante de uma perspectiva de aceitação

social da prática e o receio diante do risco da banalização da prática artística da tatuagem,

tornando-se comercial e tão somente produto de consumo.'' (CABRAL. 2014 p.17) 

Na sociedade contemporânea,o fenômeno do consumo se apresenta como
poderosa instância de fornecimento de sentido e classificação, operando em
todos os espaços sociais, especialmente através da comunicação de massa.
(SCHEINER, 2006, P. 17)

Apesar  de rejeitar  o  “modismo” que a tatuagem tem se tornado nos dias de hoje,  os(as)

tatuadores(as) reconhecem que foi a partir daí que a prática passou a ser vista e entendida de

modo mais positivo. 

 

O público gosta de copiar roupas, penteados e trejeitos de artistas de cinema
e de T.V. Nos anos 80, passou a copiar a tatuagem. Na novela Guerra dos
Sexos,  exibida de junho de 83 a janeiro de 84,  o personagem tinha uma
gaivota  cruzando o sol.  Todas as  lojas  e  todos os  ateliês  caseiros  foram
obrigados  a  produzir  uma  quantidade  incalculável  de  réplicas  dessa
tatuagem telenovelesca (MARQUES, 1997, p. 201). 
 

A música “Menino do rio” 25 composta por Caetano Veloso em 1979 e interpretada por

Baby Consuelo, foi sucesso nas rádios daquele ano, ainda mais quando se tornou parte da

trilha sonora da novela Água Viva, da Rede Globo (MARQUES, 1997, p. 189). A canção

dedicada  a  José  Artur  Machado,  um  jovem  rapaz  com  um  dragão  tatuado  no  braço

25 Menino do Rio                      Calção corpo aberto no 
espaço        Calor que provoca arrepio         Coração, de 
eterno flerte Dragão tatuado no braço                Adoro ver-
te... 
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apresentava pela primeira vez a tatuagem fora do cenário da marginalidade e criminalidade. A

tatuagem  ganha  outros  ares.  Passa  a  ser  associada  à  juventude,  estilo  e  beleza  e

consequentemente torna-se objeto de desejo, sobretudo entre os mais novos. 

Esta música conquistou a classe média do Rio de Janeiro, que começava a se tatuar e

despertar  interesse  pelo  assunto.  Logo,  vários  estúdios  de  tatuagem  foram  abertos  não

somente no litoral carioca, mas por toda a cidade. 

 

Lojas  se  multiplicaram no  Rio  e  em São  Paulo  e  a  demanda  por  mais
trabalho cresc.  Além da canção de Caetano e sua figuração na trilha  da
novela da Rede Globo, a rede carioca de boutiques Company – que fazia o 
“jeito  de ser”  jovem dos anos 1980 – fez  estampas para  suas  camisetas
baseadas em tatuagens. (MARQUES, 1997, p. 199). 

Mas não foi  só a  tatuagem que ganhou destaque na  mídia,  a  atividade  de  tatuar

também passou a ser vista com interesse desde 2005 quando surgiu o primeiro programa

Miami  ink  voltado  para  o  público  que  curte  tatuagem. Desde  então,   a  profissão  de

tatuador(a) tem sido protagonista de programas de tv,  reality Show, séries e até novela. Em

2016,  na  TV Globo,  o  ator  Henry  Castelly  interpretou  o  tatuador  Ralf  na  novela  "Sol

Nascente" transmitida em rede nacional. Há também o programa "Brasil Tattoo" que mostra

o  trabalho  e  o  estilo  de  diversos(as) tatuadores(as) no  Brasil.  A internet  também  foi

responsável em grande parte por descontruir a imagem negativa que se tem da tatuagem e da

ocupação. Através das redes sociais, não só os(as) tatuadores(as) expõem seus trabalhos, mas

os  próprios  clientes,  dentre  muitas  celebridades,  artistas,  jogadores  de  futebol  passam a

compartilhar suas tatuagens e instigar outros(as) a fazer. 

2.6 Da modernização das técnicas à especialização do trabalho 
 

As técnicas para a  elaboração da tatuagem estão em constante  mudança e podem

variar de acordo com o desenho escolhido pelo cliente. De acordo com Marques (1997) cada

povo tatuado desenvolveu um jeito de tatuar, os europeus e depois os americanos fizeram

uma  reengenharia  que,  até  dar  certo,  lesou  a  saúde  de  muita  gente.  Tribos  indígenas

costumavam usar  um pedaço de madeira com espinhos para imprimir marcas por todo o

corpo num processo lento e bastante doloroso. 

Atualmente  os(as) tatuadores(as) têm  buscado  novas  técnicas  com  o  objetivo  de

garantir  melhores  resultados.  A utilização  correta  das  técnicas  favorecer  o  processo  de
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cicatrização  das  tatuagens,  e  consequentemente  garante  um melhor  resultado  sendo  que,

quanto mais  experiente for o(a) tatuador(a) mais  técnica ele(a) terá  desde que este tenha

buscado aprimoramento ao longo dos anos. Se no passado os métodos para treinar o traço

consistiam em utilizar cobaias, quase sempre amigos ou parentes, ou ainda a própria pele,

hoje os tatuadores podem recorrer a outros métodos, tais como: pele de porco, E.V.A, laranja.

Atualmente existe no mercado, criado por Tattoo Art Magazine o "Skin Book", um caderno

de desenho especial, feito com pele humana sintética, que traz em suas páginas diferentes

partes  do corpo,  prontas  para  serem  tatuadas.  Mas,  não  foram  apenas  os  processos  de

elaboração  das  tatuagens  que  sofreram mudanças,  as  técnicas  utilizadas  para  removê-las

também vêm ganhando destaque. Por se tratar de um procedimento permanente, a tatuagem

só pode ser removida por dermoabrasão ou salinoabrasão, que é o “lixamento” da pele. O

procedimento mais eficaz na remoção das tatuagens é o laser, realizada por meio da técnica

fototermólise  seletiva,  que  produz  uma  agressão  às  estruturas  que  contenham pigmento.

Porém ainda não existe nenhum  procedimento que elimine por completo as tatuagens. Tais

procedimentos só podem ser realizados por dermatologistas em clínicas especializadas e cada

sessão pode custar entre 300 a 800 reais. 

A variedade de técnicas e estilos de tatuagem tem levado muitos(as) tatuadores(as) a

se especializar em determinada técnica (black work, pontilhismo, aquarela, realismo, oriental,

tribal,  preto-cinza,  sombreamento  etc.),   geralmente aquela em que o tatuador tem mais

facilidade ou afinidade. Essa especialização também pode ser influenciada pela demanda, por

exemplo, encontramos muitos tatuadores e tatuadoras especializados nas técnicas: realismo  e

preto cinza, que são de acordo com os depoimentos os estilos mais procurados pelos clientes

atualmente. Assim, “as condições sociais e materiais nas quais essa atividade era realizada

são muito diferentes  de  alguns anos atrás  e  como consequência tem-se a  criação de um

mercado que a cada dia se torna mais exigente e implica numa especialização cada vez maior

do tatuador “(RODRIGUEZ, 2011. p.101)

A especialização técnica no campo da tatuagem se tornou uma forma de identificação

dos tatuadores: Edinho do pontilhismo, Klecin do realismo, Paulinha da tribal e por ai vai.

De  acordo  com  Deluca  (2015)  a  especialização  por  tipo  de  desenho,  torna  a  pessoa

especialista em uma área “disciplinar”, o que contribui para distribuir a demanda do mercado.

Dessa forma, assim como no campo da medicina,  ainda que o profissional da tatuagem tatue

todos os estilos, percebemos uma tendência para se especializar em determinada técnica ou
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estilo, geralmente aquela que o tatuador mais gosta ou se identifica. Essa reconfiguração do

status  social  do  tatuador  sugere  um reconhecimento  social  numa categoria  que  pode  ser

“experto” no que faz e com tal legitimado. 

CAPITULO III

3. UM TRABALHO COMO QUALQUER OUTRO? 

 
No terceiro capitulo buscamos compreender como as mudanças ocorridas no mundo

do trabalho nas últimas décadas, sobretudo, aquelas ligadas à globalização e a flexibilização

produtiva  contribuíram para  o  fenômeno  do empreendedorismo,  transformando  atividades

vistas  como hobby em possibilidades  de  trabalho remunerado.  Seria  possivel  apontarmos

alguma relação entre o surgimento do empreendedorismo no Brasil e o surgimento de estúdios

de tatuagem? O empreendedorismo se popularizou no Brasil na década de 1990 a  partir da
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criação de programas de incentivo e de desenvolvimento de pequenas empresas. Neste mesmo

período se observou o aumento do número de estúdios de tatuagem, bem como o processo de

profissionalização  desses  trabalhadores  (Costa,  1984).    De  acordo  com o  último  censo

realizado  pelo  antigo  sindicato  da  categoria,  estima-se  que  existam  no  Brasil  367  mil

tatuadores que dependem exclusivamente da atividade, 190 mil estúdios de tatuagens e body

piercing26,  dos  quais  12  mil  possuem  CNPJ27.  Desta  forma,  nossa  proposta  é  analisar  a

ocupação de tatuador considerando que a escolha por este tipo de ocupação está relacionada a

questões  como:  trajetórias  laborais  marcadas  por  experiências  de  intensa  rotatividade,

precariedade e insatisfação pessoal. Assim, estes indivíduos começam a perceber na ocupação

de  tatuador  uma  alternativa  viável  diante  da  instabilidade  laboral,  ao  desemprego  e  ao

emprego  desconsolador  (FERREIRA,  2008).  Portanto,  apesar  do  discurso  desses

trabalhadores recair sobre o desejo de conciliar hobby28 e trabalho, podemos perceber que a

escolha por esta ocupação também estar associada à dificuldade de inserção/permanência no

mercado  de  trabalho  formal.  De  acordo  com Ferreira  (2008)  o  sonho profissional  destes

trabalhadores  seria  ascender  às  formas  de  trabalho  criativo,  autônomo  e  expressivo,  de

maneira  a  obter  uma  vivência  integral  dos  valores  inscritos  no  seu  próprio  projeto  de

identidade,  isto  é,  uma  tentativa  de  conciliar  sua  identidade  pessoal  com sua  identidade

profissional. Entretanto, a transformação do hobby em trabalho remunerado não alteram seus

valores  tradicionais,  estes  continuam a  exigir  disciplina,  dedicação,  qualificação e  longas

jornadas de trabalho, como é o caso da ocupação de tatuadores(as), em que muitos chegam a

trabalhar 16 horas por dia. Por outro lado, é notável o sentimento de satisfação profissional.

Entre aqueles que conseguiram fazer da sua paixão pelas tatuagens e body
piercing uma atividade profissional, o fato de cultivarem um estilo de vida
celebratório, pautado numa ética hedonista e convivial, não compromete a
existência de uma forte ética de dedicação ao trabalho, concretizada num
largo investimento de tempo e energia na atividade laboral.  (FERREIRA,
2008, p. 76)

Esse  sentimento  de  satisfação  é  renovado  toda  vez  que  o  trabalho  realizado  por

esses(as) trabalhadores(as) é reconhecido e valorizado pelas pessoas inseridas no campo da

tatuagem:  

26Informações obtidas através do site (www.setap.com.br)

27Esses dados foram encontrados a partir do site CNPJ BRASIL.

28 Utilizo a exprressão de tal autor considerando hobby como atividade de lazer. 
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 me sinto super valorizada, quando  tô andando na rua, uma pessoa para e
olha pra mim e fala assim “nossa, você é Juliana Teodoro,  acompanho seus
trabalhos, nossa, você está ficando cada vez melhor, isso pra mim também é
uma forma de valorização.  sinto que,  já escutei muitas coisas, mas também,
os elogios também são bons, não são ruins. E já tem certas partes que já está
sendo valorizada, pois a tatuagem é um dos mercados que mais crescem no
mundo, por quê? Graças a juventude que tá rompendo preconceitos, criando
regras pro seu próprio corpo, então, tá havendo uma quebra de preconceito
muito grande nesse ponto, mas aí também tem a questão de algumas pessoas
que insistem em bater na tecla que tatuagem é sinônimo de marginalização
(JULIANA,, ENSINO MÉDIO. 5 ANOS DE PROFISSÃO)

Para muitos(as) a ocupação é vista como um sonho: 

E um sonho  de  vida.  Nem sempre  tive  esse  sonho,  mas  assim que  me
descobri como um ser livre, vi na tatuagem uma maneira de exercer algo que
me deixa satisfeita profissionalmente. O que mais me motivou foi a chance
de fazer algo aonde  pudesse expressar a minha criatividade, e não somente
trabalhar por trabalhar de forma mecânica.(LUÍZA, ENSINO MÉDIO, 10
ANOS DE PROFISSÃO)

3.1As transformações no mundo do trabalho e a ocupação de tatuador(a) 

As transformações no mundo do trabalho alteraram não só as formas de organização

de produção, mas também transformaram a forma de percepção do trabalho, dos valores a ele

vinculados, do seu caráter coletivo e suas possibilidades enquanto formadores de identidades

e projetos sociais (LIMA, 2010, p. 159). É nesse sentido que buscaremos analisar a inserção

na ocupação de tatuador(a), como fruto do  processo das mudanças ocorridas no mundo do

trabalho, na medida em que muitos indivíduos passam a perceber neste tipo de ocupação uma

alternativa  viável  diante  da  precariedade  e  da  instabilidade  do  mercado  de  trabalho.  O

sociólogo português Victor Ferreira, afirma que, 

A opção  por  este  tipo  de  ofícios  não  decorre,  todavia,  de  uma  escolha
previamente  preparada  e  pré-determinada  nos  horizonte  de  expectativas
laborais.  Não  se  sonhou,  desde  cedo,  ser  tatuador  ou  body  piercer,  ao
contrário das mais clássicas profissões de natureza artística, onde muito cedo
se “descobrem” e “encaminham” as vocações. (FERREIRA, 2008 p. 78)

 Nesse sentido, a entrada nesse campo ocupacional é quase sempre ocasional, influenciada por

uma  variedade  de  fatores,  dos  quais  podemos  citar:  ideia  de  criatividade,  autonomia  e

liberdade.  Tais  valores  também ganham força  através  do  discurso  empresarial,  tal  como

afirma Lima (2010),
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O discurso empresarial  enfatiza,  ainda,  um perfil  de trabalhador  marcado
pela  flexibilidade  frente  às  mudanças,  investindo  em  sua  formação
permanente e aberto a novos desafios, um empreendedor de si mesmo que
garantiria, dessa forma, sua empregabilidade e permanência num mercado
em contínua transformação. (LIMA, 2010, Pág. 160)

A partir dos estudos de Bulgacov (2011), no qual busca compreender as justificativas

que expliquem o aumento significativo de jovens no empreendedorismo, podemos constatar

que esse crescimento demonstra  de certa  forma o descontentamento desses  jovens com o

mercado de trabalho formal, isto é,

a expressiva presença  dos  jovens  no panorama do empreendedorismo no
Brasil é determinada pelas condições geradas pela flexibilização do mercado
de trabalho e de seus reflexos nas relações sociais, onde o jovem busca nesta
atividade  sua  manutenção  e  muitas  vezes  de  sua  família,  e  ainda  sua
formação. (BULGACOV, 2011, p.717)

Como  sabemos,  a  atividade  de  tatuar  esteve  por  muito  tempo  associada  a

criminalidade  e  acabou  por  ser  desvalorizada  socialmente.  Apesar  disso,  a  ocupação  de

tatuador(a) tem sido alvo de incentivos por parte de empresas privadas, como o SEBRAE que

oferece  cursos,  palestras,  cartilhas  voltadas  para  aqueles  que  tem  interesse  de  tornar  a

ocupação de tatuador(a) um empreendimento formalizado.

É necessário refletirmos sobre a transformação do hobby em atividade laboral, já que a

ideia  de  hobby  diz  respeito  ao  desenvolvimento  de  atividades  que  estejam  totalmente

desvinculadas ao exercício da profissão, isto é, entendemos como hobby atividades livres de

obrigações, realizadas apenas por diversão (lazer) e tipicamente durante o tempo livre. Dessa

forma, entendemos hobby semelhante a ideia de lazer proposta por Renato Requixa:

[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou
ainda,  para  desenvolver  sua  informação  ou  formação  desinteressada,  sua
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se
ou  desembaraçar-se  das  obrigações  profissionais,  familiares  e  sociais
(REQUIXA, 1976 p. 33).

 Constatamos  que  a  partir  do  momento  em que  a  atividade  de  tatuar  passa  a  ser

convertida em trabalho, a mesma perde suas características essenciais, ou seja, não é mais

entendida por aqueles que a praticam como um hobby, mas sim como um trabalho que requer

compromisso, pautado em valores éticos e profissionais. Por esse motivo, alguns tatuadores
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afirmam que  já pensaram em desistir da ocupação, pois a rotina , exigências e preocupações

da atividade loboral são semelhantes aos trabalhos formais o que acaba limitando a visão

artística  do  tatuador,   tal  como  podemos  observar  no  depoimento  desse  tatuador  ao  ser

questionado se já pensou em desistir da ocupação:

Desistir  jamais,  mas  ter  uma outra  forma de renda sim,  acredito que um
verdadeiro  artista  tem  que  trabalhar  por  prazer,  não  desesperado  em
preocupar  em pagar  as  contas,  isso  tira  a  essência  do  artista.  (KLECIN,
ENSINO MÉDIO, 7 ANOS DE PROFISSÃO)

A semelhança com os trabalhos formais  pode ser percebida no próprio depoimento

dos(as) tatuadores(as) quando perguntados “O que vem a cabeça quando fala da sua ocupação

de tatuador(a)?”, “Porque se tornou um(a) tatuador(a)?” e “O que faz nas horas livres”. Em

relação a primeira pergunta, tivemos as seguintes respostas: 

É … Vem um trabalho como qualquer outro, mas que, do  ponto de vista do
coletivo é trabalho meio vulgar, meio estranho. Mas  vejo dessa forma um
simples trabalho que é desenvolvido a partir do seu conhecimento, da sua
criatividade  (MOHAMED,   ENSINO  FUNDAMENTAL,  6  ANOS  DE
PROFISSÃO)

Cara, pra mim é minha vida, tipo não dá pra explicar.  trabalho muito e não
sei o quê, mas cara é o meu objetivo de vida, simples assim. É muito além do
que  ganhar  dinheiro,  crescer  na  vida  é  só  uma  consequência,  o  objetivo
principal é só fazer o melhor, sempre se dedicar e fazer o melhor.( OLIG, 29
ANOS, ENSINO MÉDIO)

É um serviço  como qualquer  outro,  só  que  nós  fazemos  com amor,  né.
(JOHN, 23 ANOS, ENSINO MÉDIO)

Nesse sentido, transformar hobby em trabalho, apesar de propor uma ressignificação

do conceito de trabalho, percebemos através dos depoimentos dos(as)(as) entrevistados(as)

(as) que  as características tradicionais do trabalho são mantidas. Quando questionarmos sobre

''o que fazem nas horas livres'', muitos afirmam que nesse tipo de profissão é complicado ter

folgas, férias, descanso semanal  etc. 

Nas horas livres? o tatuador não tem folga, então no horário que não estou
desenhando, estou tatuando, e assim, a gente vai trabalhando. O mundo da
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tatoo é um compromisso muito sério, então a gente tem que estar sempre
buscando novas técnicas. (DIOGO,28 ANOS, ENSINO SUPERIOR)

Sobre ser tatuador , define como sem tempo e acaba sendo tachado de anti
social , porém realizada e feliz mesmo não tendo nunca hora certa pra comer.
Enfim amo o que  faço. (GENOFIDE, 21 ANOS, ENSINO MÉDIO) 

Como podemos observar,  esses trabalhadores exercem longas jornadas de trabalho,

controle29, disciplina, competitividade e comprometimento. Assim Ferreira observa: 

Está-se perante a assunção de uma ética que não desvaloriza o trabalho, mas
que  relativiza  o  seu  valor  e  reactualiza  o  seu  significado,  onde  as
características extrínsecas e as funções instrumentais do trabalho (como o
rendimento,  a  estabilidade  ou  a  segurança,  por  exemplo),  sem  serem
denegadas,  tendem  a  ser  preteridas  em  relação  às  suas  características
intrínsecas e funções expressivas. O que acontece é uma ressemantização do
conceito de trabalho, levando muitos jovens a sonhar com o prolongamento
à esfera laboral da vivência e celebração dos valores que partilham na sua
esfera privada e lúdica da vida: a expressão, a criatividade, a autenticidade, o
prazer, a realização pessoal que proporciona. (FERREIRA, 2008 p. 76)

Para  além dessa  ressignificação  proposta  por  este  novo  cenário,  algo  muito  mais

significativo aconteceu: transformou-se uma prática considerada desde seus primórdios como

símbolo da diferença, da resistência e da rejeição as normas e valores dominantes em um

procedimento estético submetido ao controle do Estado e as demandas do mercado. Desse

modo, “estamos presenciando uma tendência de metamorfoses simultaneamente operadas na

prática profissional da tatuagem e no perfil dos tatuados, que sinalizam uma domesticação

desse espaço simbólico tradicionalmente vinculado a resistência” (FERREIRA, 2012a p.112).

3.2 O surgimento do empreendedorismo no Brasil:   tornando-se tatuador por opção ou

necessidade?

No Brasil,  o fenômeno do empreendedorismo se popularizou a partir da década de

1990 com a abertura da economia e inserção no mercado globalizado. Nesse período houve a

criação  de  diversas  entidades  voltadas  para  o  desenvolvimento  das  pequenas  e

microempresas, como é o caso do SEBRAE. Desde sua criação, os incentivos e estímulos tem

29A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é o órgão público responsável por fiscalizar o
trabalho dos(as) tatuadores(as)
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sido voltados para a valorização das características individuais  do empreendedor.  Visando

identificar o perfil daqueles que começam um negócio por contra própria, classificou dois

tipos  de  empreendedores:  por  necessidade  e  por  oportunidade.  Os  empreendedores  por

necessidade,  geralmente  são  aqueles  indivíduos  que  experimentam  ou  experimentaram

relações de trabalho permeadas de insegurança e baixos salários, esses indivíduos motivados

pela  falta  de  alternativa  satisfatória  de  ocupação  e  renda  criam  seus  próprios  negócios

(SEBRAE,  2005).  Já  os  empreendedores  por  oportunidade  são  aqueles  indivíduos  que

percebendo a demanda do mercado por algum produto ou serviço, decide abrir seu próprio

negócio. Partindo dessa classificação, uma parcela significativa dos(as)(as) tatuadores(as)(as)

podem ser considerados empreendedores por necessidade,  visto que,  a maioria dos(as)(as)

entrevistados(as) afirmam que se tornou tatuador(a) devido as dificuldades encontradas frente

ao mercado de trabalho. 

Dessa  forma,  o  comportamento  do  empreendedor  não  se  enquadra  numa
perspectiva racional, utilitária de meios de fins; pressupõe a incorporação de
fatores  subjetivos  como  força  de  vontade,  motivação,  ou  seja,  o  sentido
atribuído à conduta, tal como Weber caracteriza a ação social.  (LIMA, 2010,
p. 166)

Torna-se um tatuador(a) – empreendedor(a) pode ser um grande desafio, na medida em

que esse(a) trabalhador(a) terá que desenvolver outras habilidades, para conseguir êxito no

seu empreendimento.  Isso pode,  de acordo com Hughes (2005) gerar um conflito  entre o

papel objetivo do empreendedor e o papel subjetivo do tatuador(a), isto é, os valores artísticos

relacionados ao ato de tatuar podem entrar em conflito com os valores do mercado. Para o

autor uma pessoa pode aprender  um determinado ofício e abrir  uma pequena loja,  mas é

preciso estar atento as demandas do mercado para que o negócio não se torne obsoleto. Por

esse motivo muitos(as) tatuadores(as)  buscam se manter informados sobre as tendências no

campo da tatuagem, bem como estão em contante  processo de qualificação.  Tal como afirma

a tatuadora Burlesque: 

É necessário sempre buscar aprimorar desenho e técnica de tatuagem. Ter em
mente que é um aprendizado infinito, e que nunca se deve ficar estagnado,
acreditando  que  já  se  chegou  onde  queria.  (BURLESQUE,  25  ANOS,
ENSINO MÉDIO)
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O mercado  das  tatuagens  cresce  muito  nos  últimos  anos,  o  que  ocasionou  maior

competitividade entre os(as) tatuadores(as), dificultando e restringindo o reconhecimento para

alguns. Me chamou atenção o fato desses(as) tatuadores(as) serem altamente competitivos,

chegando  a  criar  distinções  entre  si,  como  por  exemplo  a  classificação  da  categoria  em

amadores e profissionais, em que amadores seriam aqueles(as) que praticam a atividade por

amor, sem se preocupar com valores tradicionais relacionados ao trabalho, e os profissionais,

aqueles que entendem a ocupação como uma atividade que requer seriedade e compromisso.

Tal  competitividade  comum aos novos modelos  de  trabalhadores  impostos  pela  crescente

globalização dos mercados e da economia impede que esses indivíduos possam se unir em

prol  de  melhorias  para  a  própria  ocupação.  Competitividade  também  está  relacionada  a

intensa rotina de trabalho desses(as) tatuadores(as), alguns chegam a trabalhar mais de 16

horas por dia. O tatuador Klecin já chegou a fazer 52 tatuagens num único dia, pois não queria

perder o cliente para outro(a) tatuador(a). A flexibilidade no que se refere aos horários de

trabalho proposta por este novo modelo de organização tende a intensificar as jornadas de

trabalho como podemos ver  nesses  depoimentos:

 trabalho  num horário  meio  complicado,  porque  a  gente  não  tem muito
horário, trabalha com o horário do cliente, a gente abre as 9:00, mas tem dia
que é as 10:00, tem pessoa que fala ‘você abre as 10:00’ só que tem dia que a
gente saí daqui as 10:00 da noite, como tem sábados e domingos que a gente
trabalha, o horário pra abrir a gente até estipula, mas vamos supor que esse
dia trabalhei até as 10:00 da noite, então no outro dia  não vou abrir as 9:00,
já vou marcar mais tarde um pouquinho, vou abrir as 10:00. O horário que
costumo trabalhar é das 9:00 às 18:00 que é o último horário que  pego
tatuagem pra fazer  por causa de iluminação, mas a gente não tem muito
horário  não.  Não  é  fixo,  fica  mudando.  (COMPULSIVA,  25  ANOS,
ENSINO MÉDIO

É  como  se  o  sucesso  e  o  futuro  desses(as)  trabalhadores(as)  dependesse  único  e

exclusivamente de seus esforços individuais, de seu “espírito empreendedor” sem levar em

consideração o papel do Estado como provedor da política de bem estar social. Nesse sentido,

Jacob  Lima  afirma  que,  “uma  precariedade  intrínseca  acompanha  a  formação  desses

trabalhadores,  no  geral,  escapam  dos  limites  impostos  a  jornadas  de  trabalho  extensas,

descanso  e  outros  benefícios.”  (LIMA,  2010  p.178).  A  interiorização  do  discurso

empreendedor não impede que esses trabalhadores tomem consciência da situação ao qual
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estão inseridos, pelo contrário,  notamos posicionamentos,  bastante críticos em relação ao

papel do Estado como regulador das relações sociais, econômicas e políticas do país. 

3.3 Segurança no trabalho e os direitos trabalhistas

Na  ocupação  de  tatuador(a)  muito  se  fala  sobre  os  cuidados  necessários  para  se

prevenir  doenças  e  infecções  de  pele  na  elaboração  de  uma  tatuagem.  Contudo,  não

observamos essa mesma preocupação no que se refere a saúde dos tatuadores.  A elaboração

de uma tatuagem pode variar de alguns minutos até horas e dependendo da posição, que o

tatuador(a) estiver durante o procedimento pode sentir fadiga muscular. o  que  pode causar

fadiga 

A maioria dos entrevistados afirmam contribuir com o INSS na forma de autônomo e

demonstram se preocupar com o futuro dentro da ocupação. Todos os entrevistados dependem

exclusivamente da atividade para se manter, além de que alguns têm  familias e filhos que

também dependem exclusivamente dos rendimentos com a ocupação. Mesmo que a profissão

não seja reconhecida como tal, assim como em qualquer trabalho as pessoas que tatuam não

estão livres de acidentes de trabalho e adoecimentos que podem dificultar  o exercício do

ofício e permanência dentro da ocupação.  Na elaboração das tatuagens o uso frequente e

prolongado das  mãos  junto  com a  má  postura,  bem como,  a  utilização de  equipamentos

perfurocortantes podem ocasionar lesões que venham impedir  a realização do trabalho em

algum momento da carreira. E o fato da ocupação não ser regulamentada pode prejudicar

esses(as) tatuadores(as) já que não podem se ausentar da atividade e contar com auxílios

governamentais como em outras ocupações, pois a garantia de assistência em caso de doença

só é dada aos trabalhadores regulamentados. A respeito dessas contradições, Andressa relata:

Como  a  nossa  profissão  não  é  regulamentada  ainda,  as  contratações,  as

condições de trabalho e todas essas coisas, às vezes elas são muito ruins,

entend,  por exemplo, já tatuei em muitos estúdios que  tirava dinheiro do

meu bolso pra esta lá pra trabalhar e o que  ganhava não compensava com

que  gastava, entend?  Então, assim, a gente não tem direito nenhum, é claro

que a gente tira um dinheiro bom, isso não tem como  dizer que não, mas até

você chegar lá, é muita ralação, você gasta muito dinheiro e muitas pessoas
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desistem   no  meio  do  caminho.  (ANDRESSA  ,  27  ANOS,  ENSINO

MÉDIO)

Diferente do que ocorre em outros campos profissionais, na ocupação de tatuador por

não ser reconhecida como profissão, o vínculo que muitos tatuadores estabelecem com seus

locais de trabalho, não os garante qualquer direito trabalhista, até porque não há possibilidade

de registrar a carteira de trabalho como “tatuador(a)” porque perante os orgãos competentes

essa ocupação não existe. Os tatuadores que prestam serviços em estúdios de tatuagem são

considerados freelancer, trabalham na informalidade e o estúdio não é obrigado a contribuir

com o INSS patronal.  Há ainda os tatuadores que pagam para “estagiar” nos estúdios de

tatuagem e  por  esse  motivo  não  conseguem acumular  dinheiro  suficiente  para  abrir  seu

próprio  estúdio.  Essa  situação  faz  com  que  algumas  pessoas  desistam  da  ocupação  ou

almejem outros tipos de trabalho até conseguir recurso suficiente para abrir o próprio estúdio

e  assim serem “donos  do  próprio  negócio”  ou  “patrões  de  si  mesmo”.  Muitos  ainda  se

submetem a essa relação, porque consideram o aprendizado adquerido através do “estágio”

importante para a evolução dentro da ocupação. Sem condições de abrir um estúdio e como

tatuar em casa não é bem visto, acabam aceitando esse tipo de vínculo. Assim, a rotatividade

entre esses tatuadores é muito alta. 

Outro  elemento  que  implica  em condições  precárias  de  trabalho  é  a  ausência  de

organização política entre os tatuadores.  Nenhum dos entrevistados faz parte de associações

ou sindicatos,  e a maioria desconhece ou rejeita a existência desses tipos de organização,

como o tatuador Jesse que afirma:

Olha, eu nunca ouvi falar,  e de todos os tatuadores que eu conheço, pois
conheço  bastante  gente,  nunca  ouvi  ninguém  falando  de  sindicato  de
tatuador, tenho até curiosidade, mas não tenho informações sobre. (JESSE,
25 ANOS, ENSINO SUPERIOR)

Ou  como  problematiza  a  tatuadora  Juliana  ao  ser  questionada  sobre  participação  em

sindicatos e associações para tatuadores(as):  

Não, eu não participo porque a meu ver essas associações e sindicatos, na
minha opinião, não passam de parasitas, porque elas não têm nada pra me
oferecer, elas não me dão o apoio que eu preciso. A única coisa que essas
associações e sindicatos buscam é o seu lucro próprio, o lucro encima da
gente que trabalha com tatuagem. (JULIANA, 30 ANOS, ENSINO MÉDIO)
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Observamos que essas organizações são vistas com desconfiança perante a categoria

de tatuadores(as). Nesse sentido, percebemos que há um desinteresse que é coletivo em se

organizarem enquanto  categoria,  mesmo quando  há  muitas  reivindicações  a  serem feitas,

como a  regulamentação da profissão ou a forma de atuação da ANVISA frente à escassez dos

produtos  que  são  liberados  para  a  elaboração  das  tatuagens  o  que  na  visão  dos(as)

tatuadores(as)  atrapalha  em  certa  medida  a  realização  do  trabalho.  Sobre  a  atuação  da

ANVISA, a tatuadora Mayara relata:

Sinceramente, esse é um assunto um pouco complicado. Não considero que a
ANVISA seja  desnecessária,  muito  pelo  contrário,  é  importante  que  os
materiais utilizados passem por um rigoroso processo de avaliação, afinal,
tatuagem  pode  ser  arte,  mas  para  que  exista  é  necessário  interagir
diretamente com a questão de saúde pública. O grande problema são as taxas
absurdas para que empresas possam fazer o registro de novos produtos e os
prazos extremamente ridículos e extensos para a liberação. Isso faz com que
produtores  potenciais,  tanto  nacionais  quanto  internacionais,  não  tenham
interesse em investir na produção de materiais, de fazer a qualidade subir,
melhorar a competitividade entre as marcas para que haja o interesse em
melhorias para os consumidores. Nós somos reféns.  (COMPULSIVA, 25
ANOS, ENSINO MÉDIO) 

 Mesmo que a maioria dos entrevistados concordem que a regulamentação da ANVISA

seja  necessária  e  garanta  credibilidade  ao  trabalho dos(as)  tatuadores(as),  é  perceptivel  o

descontentamento com este órgão governamental. 

Ao mesmo tempo que contribui com a estabilidade dos profissionais, dando
segurança ao cliente, atrapalha em relação as marcas estrangeiras, que tem
maior  qualidade mas não são reconhecidas  aqui.(GABRIELA, 21 ANOS,
ENSIO SUPERIOR CURSANDO) 

Portanto, a ocupação de tatuador(a) no que diz respeito ao seu exercício se restringe

muito mais a “deveres” do que direitos.

Quadro 2- Estúdios com CNPJ 

Estado Estúdios com CNPJ Estado Estúdios com CNPJ

MG 1217 TO 45

ES 343 AC 46

RJ 1569 PA 115
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SP 4301 AM 133

 SC 598 AC 22

RS 1067 RO 71

PR 803 RR 28

GO 149 AP 24

MT 132 AL 93

MS 130 SE 84

DF 314 CE 336

PI 42 PE 326

MA 70 PB 85

BA 434

 Fonte: www.cnpjbrasil.com30

 A partir  dos  dados  podemos  observar  que  as  regiões  com maior  concentração  de

estúdios de tatuagem são sudeste, sul e nordeste. As regiões  centro- oeste e norte do país

ainda  apresentam  um  baixo  crescimento  se  comparadas  às  demais.  De  acordo  com  os

organizadores  do  evento  ''Tattoo  Zone  Rio  Festival'' o  Brasil  é  o  3º  maior  mercado  de

tatuagem do mundo, só perde para Estados Unidos e Holanda.  Só na capital paulista são mais

de 30 mil estúdios de tatuagem. (G1, 2017). 

3.4 Do marginal ao profissional: Histórias de vida até se tornar tatuador(a)

A ocupação de tatuador vem conquistando cada vez mais adeptos, constituída em sua

maioria por jovens, muitas vezes relacionada com estilos de vida mais autônomo, criativos,

expressivos e transgressores, segundo Ferreira: 

30De acordo com o site não há nenhuma garantia de validade ou veracidade para os dados exibidos,
sendo necessário consultar fontes oficiais para verificar a legitimidade dos dados. A partir do número
do cnpj disponibilizado no site é possível verificar  que os dados exibidos  estão de acordo com as as
informações obtidas no site da receita federal. 
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Trata-se de novas formas ocupacionais surgidas em sectores do mercado de
trabalho concernentes à mercantilização do corpo, à construção do estilo e à
estimulação dos sentidos, que oferecem aos mais jovens novas e atraentes
expectativas  de  emprego. Os  perfuradores  do  corpo,  na  sua  versão  de
tatuador ou body piercer, integraram as fileiras destes “novos trabalhadores
do estilo (FERREIRA, 2008, p. 72)

A valorização dada por estes tatuadores à própria ocupação diz respeito ao anseio de

conciliar  a  vida  profissional  com a  vida  privada,  isto  é,  obter  de  maneira  absoluta  uma

vivência dos valores inscritos no seu próprio projeto de vida e de identidade, já que muitos

decidiram se tornar tatuadores ainda na adolescência, influenciados pelo modo como viviam

ou gostariam de viver.   O trabalho do tatuador é tido como uma extensão da sua própria

identidade,  por  esse  motivo  o  ofício  do  tatuador  acarreta  um  amplo  sentimento  de

gratificação.  Neste tópico busco apresentar as trajetórias profissionais dos(as) tatuadores(as)

marcadas  por  experiências  de  pouco  ou  nenhuma  satisfação  profissional/pessoal,  alta

rotatividade e precarização.  

Muitos desses profissionais da tatuagem, antes de se tornarem tatuadores exerceram

outros  tipos  de  profissão,  tais  como:  vendedor(a),  arte-finalista,  motoboy,  pintor,   dentre

outras . Porém, essa inserção no mercado de trabalho foi marcada pela precariedade e pela

intensa rotatividade com que esses profissionais migravam de um trabalho para outro. 

A maioria  dos(as)  entrevistados(as) não se reconhecia profissionalmente exercendo

esses  tipos  de  profissões,  bem  como  não  enxergavam  nessas  atividades  uma  forma  de

ascender socialmente. O grupo pesquisado é constituído majoritariamente por pessoas com

nível médio de escolaridade; alguns começaram a frequentar o ensino superior, mas  por falta

de tempo (devido à  inflexibilidade  dos  horários  de trabalho)  se  viam impossibilitados  de

continuar os estudos, sendo que apenas três tatuadores e uma tatuadora conseguiram concluir

essa  etapa  de ensino.  Destes  apenas  um se  formou em artes  visuais,  formação que  pode

garantir  maior  credibilidade  junto  a  ocupação.  Devido  a  baixa  escolaridade  entre  esses

trabalhadores acabam por ocupar profissões précarias, tal como observa Ferreira:

São geralmente absorvidos por um segmento do mercado de trabalho que
não oferece mais do que lugares contratualmente precários e pouco exigentes
do  ponto  de  vista  qualificacional,  entre  os  quais  saltitam em regime  de
intensa rotatividade. Mas mesmo entre os jovens com trajectórias pautadas
pelo  sucesso  escolar,  designadamente  consagradas  através  da  entrada  na
universidade, esta opção é perspectivada de um ponto de vista instrumental:
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a universidade serve-lhes como meio para a obtenção de um diploma que os
credencie para o exercício de uma profissão e facilite o seu acesso a um
meio de vida melhor remunerado. (FERREIRA, 2008, P. 74) 

 Todos os entrevistados, ao recordar sobre suas antigas profissões, afirmaram  que se

sentiam insatisfeitos desenvolvendo uma atividade que os limitava em sua individualidade,

recorrendo  assim  a  uma  profissão  que  possibilitasse  um  estilo  de  vida  mais  libertário

conciliando seus anseios e aspirações identitários. As trajetórias conformam-se ao contexto

que observou Ferreira em seus estudos. 

 Um dado que nos chama atenção é que todos os entrevistados antes de aderirem à

tatuagem  como  oficio,  já  demostravam  interesse  por  atividades  relacionadas  a  pinturas,

desenhos, música, ou seja, já tinham uma aproximação com o campo das artes. 

 Entrei  para  esse  mundo  da  tatuagem  através  do  grafite.  Hoje  é  uma
profissão pra mim (KLECIN, 28 ANOS, ENSINO MÉDIO)

 já  trabalhei  antes  de  ser  tatuador,  aos  treze  anos   comecei  a  trabalhar,
trabalhei  com  decoração,  decoração  de  cortinas,  decoração  interiores,
trabalhava na parte de colocar, fazer medição essas coisas, depois  trabalhei
em joalheria, depois  trabalhei em livraria,  viajava interior todo, trabalhei
também entregador de lanchonete, virava a noite trabalhando, trabalhava na
farmácia Artesanal durante muito tempo, foi lá que  descobri, foi de lá que
fiz  minha  primeira  tatoo,  fiz  a  segunda,  comprei  o  meu  material,  fui
conciliando  trabalhar  na  farmácia  e  trabalhar  em casa  tatuando,  foi  até
montar a primeira loja, não d certo, mas aí você vai aos trancos e barrancos
você vai, e é onde  estou hoje. (HARD, 32 ANOS, ENSINO MÉDIO )

 No depoimento anterior vemos que a trajetória profissional do tatuador Hard , desde o

início de sua inserção no mundo do trabalho acontece de forma precária e instável. E foi no

seu último emprego que descobriu sua habilidade para a tatuagem, quando decidiu juntar

dinheiro para abrir um estúdio e arriscar na carreira de tatuador. Hard, apesar de enfrentar

dificuldades em sua tentativa de mudar de profissão, não desistiu, e hoje em dia se considera

um tatuador profissional e reconhecido. Murilo, tatuador em Goiânia, afirma ter começado na

ocupação devido as dificuldades diante do desemprego, o que denominou como consequência

da “política do Lula”. Nesse depoimento fica claro o descontentamento de Murilo com  as

mudanças sociais daquele dado momento e que foi crucial para ele se tornar tatuador. 
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 morava no interior e mudei pra Goiânia,  era arte-finalista, trabalhava com
gráfica,  minha família toda trabalhava com gráfica,  depois da política do
Lula  fiquei desempregado, vendo a necessidade,  gosto de tatuagem, sempre
gostei, acompanhava sempre,  já tinha várias tatuagens  pensei ‘vou fazer
isso’ e d muito certo e estou até hoje. (MURILO, 33 anos, ensino médio)

Portanto,  “mesmo  incapaz  de  obter  trabalho  assalariado  no  setor  moderno  da

economia,  a  maior  parte  da  população em idade  de  trabalhar,  encontra  alguma forma de

ganhar a vida nas diversas formas possíveis de auto-emprego...”. (HOFFMANN 1980, p.58),

É notória a semelhança entre as razões pelas quais os informantes ingressam na ocupação de

tatuador. Assim como Hard, outro tatuador que começou  a trabalhar ainda na infância foi

Anderson: 

 comecei a trabalhar desde criança...  comecei ajudando o meu pai a mexer
com oficina, depois interessei por pintura, depois por grafite, só que o grafite
não  teve  nenhuma  influência  marcante  pra  mim,  depois  fui  mexer  com
serigrafia  e  depois  vim  pra  tatuagem.  Depois  de  tatuador  quero  virar
fazendeiro (risos). (ANDERSON, 35 anos, ensino médio)

A tatuadora Olig relata as dificuldades em relação ao retorno financeiro enfrentado por ela nos

primeiros anos exercendo a ocupação: 

Achava que era algo que não me daria retorno nunca.  trabalhei tudo que
você pensar, de frutaria, bar, loja de roupa, sapato e loja de informática, mas
nada relacionado a tatuagem. Porque no interior infelizmente as opções são
muito poucas. Tanto quando  fui estudar, por exemplo, porque  comecei a
faculdade  parei. Era uma área que  estava trabalhando e foi a única área que
gostei  de  mexer  foi  computadores.  Comecei  a  fazer  tecnologia  da
informação, mas logo também não gostei da faculdade, não era aquilo que
queria pra minha vida. Sinceramente foi do nada mesmo.  sempre gostei de
tatuagem, mas  tinha essa visão de que era algo errado.  Fui fazer a primeira
aos 22 anos. Geralmente era sempre aqueles bandidos que tinha tatuagem, de
repente comecei a conhecer pessoas que tinham tatuagem também e ver que
também não era daquele jeito e quis mudar minha própria visão. Geralmente
foi do nada mesmo, não foi uma coisa que  planejei, esperei.  acordei um dia
e tinha feito minha tatuagem. Uns cinco meses depois  acordei “cara  vou
tatuar” foi o meu primeiro pensamento do dia vou sair do meu trabalho e vou
correr  atrás”  sai  do meu trabalho e  peguei  meu acerto,  ainda peguei  um
dinheiro emprestado e comprei o material, paguei um cara pra me ensinar a
mexer com o equipamento, daí pra cá só foi luta. De ano pra cá que as coisas
começaram ficar melhor pra mim. Fui pra São Paulo e não deu certo, voltei.
Aí  depois  de  cinco  ou  seis  meses  que   estava  em Goiânia  o  Jander  me
chamou pra trabalhar  estou aqui  até  agora.(  OLIG,  29 ANOS, ENSINO
MÉDIO)
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Apesar  do  depoimento  de  Olig  sugerir  que  o  interesse  em tornar  a  tatuagem sua

ocupação surgiu  sem planejamentos,  a  mesma já  havia  demonstrado insatisfação com as

opções do mercado de trabalho disponíveis em sua cidade natal, fazendo com que o interesse

recente pela tatuagem associado às habilidades de desenho surgisse como um  Insight31 para

sua inserção no campo da tatuagem: 

Aí no segundo grau  fiz técnico em enfermagem, mas nunca cheguei a
trabalhar na área, só fiz alguns estágios mesmo, e um dia conversando
com um amigo tatuador sobre curso de desenho, na verdade foi grafite
que  estava interessada, aí ele me sugeriu tentar entrar no ramo da
tatuagem e aí  resolvi comprar o meu primeiro kit de iniciante, assim,
comecei  a  treinar  em alguns amigos,  meu namorado e isso foi em
2012, e  estava trabalhando como secretária numa firma de um amigo
do meu pai, aí  pedi demissão, porque  não tinha tempo pra investir na
tatuagem  trabalhando  lá,  e  desde  então,   sou  tatuadora
(ANDRESSA,27 ANOS, ENSINO MÉDIO) .

3.5 A escolha da profissão: rompendo barreiras

Tradicionalmente  é  possivel  observar  que  os(as)  filhos(as) tendem  a  seguir  a

profissão dos pais, mas será que acontece o mesmo em relação a ocupação de tatuador(a)?

Como os familiares reagem ao saber  que seus(as)  filhos(as) se tornarão tatuadores(as)? Ser

tatuador(a) é vista por eles como uma escolha ou vocação? Que fatos, pessoas, experiências

estão associadas às suas escolhas profissionais? 

A princípio a escolha por esse tipo de atividade ocupacional é vista pelos familiares

com bastante estrahamento. Como podemos ver no depoimento de Olig: 

Bem complicado no início era aquela visão só vai mexer com quem
não presta. Na época comecei a tatuar em casa, tinha um quartinho
todo arrumadinho. Aí começou: a você vai trazer só gente que não
presta na sua casa e não sei o quê. 

Mas conforme vão se estabelecendo na profissão a aceitação dos familiares muda: 

31Termo muito utilizado na psicologia para explicar o momento em que a pessoa compreende e obtém
a resposta para solução de seu problema.  
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Mas foi uma visão que mudou muito rápido. Hoje em dia eles me
apoiam completamente.  Gostam de  falar  pra  as  pessoas  que   faço
tatuagem, às vezes ficam bravos quando alguém olha torto pra mim.
Às  vezes,  o  pessoal  não  está  acostumado.  Mas,  hoje  em  dia  eles
mudaram completamente.   (OLIG, ensino médio)

Muitas vezes esse estranhamento acontece em virtude do histórico de marginalização

da profissão,  mas  também pelo  fato  da  familia  projetar  nos(as) filhos(as) um "ideal"  de

profissão  geralmente  associado  aquelas  profissões  mais  valorizadas  socialmente  e  que

poderão garantir um status aos seus filhos, como podemos constatar no depoimento de Lucas:

A reação  foi  de  susto.  Alguns  admiram outros  odiam a  profissão.  Pois
sempre acharam que  seria engenheiro ou 'algo do tipo por desenhar tão bem
e adorar matemática desde pequeno.  Quando souberam que  seria tatuador,
principalmente pros ms pais foi uma decepção (risos) mas hoje eles aceitam
tranquilo. (LUCAS, 18 ANOS, ENSINO MÉDIO)

O desejo que os(as)  filhos(as) sejam bem sucedidos profissionalmente faz com que

algumas famílias invistam financeiramente na educação escolar dos(as) filhos(as) na tentativa

de vê-los ascender socialmente.  Para Bourdieu (1998) esse pensamento é típico da pequena

burguesia que acredita na educação escolar como uma forma de garantir a ascensão social de

seus filhos(as). Assim,

[...]  as  crianças  das  classes  medias  devem  a  sua  família  não  seu  os
encorajamentos e exortações ao esforço escolar, mas também um “ethos” de
ascensão social  e de aspiracão ao êxito na escola e pela escola, que lhes
permite  compensar  a  privacão  cultural  com  a   aspiracão  fervorosa  a
aquisição de cultura. De maneira geral, as crianças e sua familia se orientam
sempre em referência as forças que as determinam. Até mesmo quando suas
escolhas  lhes  parecem obedecer  a  inspiração  irredutível  do  gosto  ou  da
vocação,  elas  traem a  ação  transfigurada  das  condições  objetivas.  (1998,
p.48).

 O tatuador e empresário32 Polaco relembra o esforço da mãe em ajudá-lo a seguir os

estudos:

32 Proprietário  da  empresa   Iron  Works  Brasil, que  produz  pigmentos  e  equipamentos  para  a
tatuagem e maquiagem definitiva,  certificada pela ANVISA
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 Não gostava muito de estudar  não,  minha  mãe  tentou me ajudar,  fazer
algum  curso  etc,  mas   me  identificava  muito  com  trabalhos  artesanais
(POLACO, 54 ANOS, ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO)

No caso de Polaco a identificação por trabalho artesanais foi maior que a vontade de

proseguir com os estudos e ingressar numa ocupação de maior prestígio. Essa indiferença em

relação à educação escolar foi bastante recorrente no depoimento dos(as) tatuadores(as), fato

que podemos constatar  aos olharmos para os  dados,  em que a  maioria  dos  entrevistados

conclui apenas o ensino médio, sendo que aqueles que ingressaram no ensino superior não

chegaram a  concluir  tal  etapa,  com exceção  de  um  tatuador  (Diogo)  e  uma  tatuadora

(Akinktattoo).  Essa  indiferença  em relação aos  estudos também foi  percebida  por  Diego

Ferreira (2012) como podemos observar: 

Todos  os  profissionais  entrevistados  em  profundidade  experimentaram
alguma forma de desagrado, inconformismo ou desilusão com a educacao
tradicional. A escola foi vivida e percebida como uma instituição restritiva
da sua liberdade, confrontando com um estilo de vida em que valorizam a
espontaneidade e  as  expressões de prazer  e gosto pessoal  (FERREIRAb,
2012 p. 77) 

Apesar  da  maioria  não  perceber  a  escola  como  positiva,  alguns  tatuadores

demonstram  que se tratando da formação escolar dos filhos a valorização dada aos estudos é

diferente. Para o tatuador Klecin,  responde:  "Talvez, não quero influenciar diretamente na

escolha  profissional,  visando  primeiramente  os  estudos  ele  terá  a  livre  escolha."  Outro

tatuador que demostra que não gostaria que o filho seguisse sua profissão é 

Não consigo  querer  que  ele  virasse  tatuador.  Não tenho nenhum tipo  de
pensamento sobre isso, pra falar a verdade, queria até que ele fosse outra
coisa, porque o ramo da tatuagem  já conheço e tirando o desenho em si, a
técnica,  não acho tão interessante.  gostaria que ele procurasse outros ares,
até  para   poder  entender  mais  de  outros  ares  com ele,  então  não  tenho
nenhum tipo de projeção pra que meu filho seguisse ou perpetuasse, ou desse
continuidade a minha espécie [ocupação], vamos colocar assim, não tenho e
nunca tive, nem penso dessa forma não,  não almejo isso (KLECIN). 

O baixo nível de escolaridade entre os(as) tatuadores(as) pode esta relacionado com o

fato  da  ocupação não exigir  formação escolar  e  se  tornar  uma opção altamente  rentável

considerando que os rendimentos obtidos através da ocupação é bastante lucrativo. Desse
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modo "Além de fugir as ocupações consideradas frustrantes, a carreira de tatuador também os

atrai  pelo status de sua natureza criativa,  onde podem expor suas vocações e inclinações

artisticas”  (FERREIRAb,  2012  p.  80)  Portanto,  a  ocupação  permite   a  possibilidade  de

expressão artística e reconhecimento através da ocupação:

Virar  tatuadora nem sempre foi  algo que me passou pela cabeça.  Desde
criança gosto de usar o desenho como forma de me expressar.   era uma
criança  tímida,  gordinha  e  com  dificuldades  de  me  enturmar,  então
encontrei em ms desenhos um refúgio e abrigo, ao mesmo tempo, quanto
mais  me esforçava e evoluía, percebia da parte dos ms coleguinhas um
certo reconhecimento.   poderia até ser  invisível,  mas se fosse boa nisso,
sentia como se de alguma forma, mesmo que por este único meio  pudesse
ser notada. (COMPULSIVA, 25 ANOS, ENSINO MÉDIO)

Provavelmente  a  ocupação de  tatuador(a)  seja  uma das  poucas  possibilidades  de

trabalho onde indivíduos oriundos de classes populares e com baixo grau de  escolaridade

obtenham  status  social e certo reconhecimento através da profissão. 

Podemos notar que, apesar da ocupação não exigir nenhum tipo de formação escolar,

a necessidade de ser reconhecido profissionalmente, assim como acontece nas profissões de

maior prestigio social também se faz presente na ocupação de tatuador(a). Mesmo a escola

sendo  considerada  por  muitos  como  um  lugar  desinteressante,  alguns  criaram  redes  de

sociabilidade dentro da escola que tiveram papel importante na escolha pela ocupação.  O

tatuador  Lucas,  por  exemplo,  afirma:  "os  que mais  me apoiaram foram meus amigos de

escola que serviram até de tela humana para  eu praticar." Desse modo, os colegas de escola

serviram  para  impulsioná-lo  na  carreira  e  assim  transpor  a  barreira  da  coragem,

(BECKER,2008),  visto  que,   ''raramente  um  jovem  tem  por  objetivo  de  vida  torna-se

tatuador'' (FERREIRA, 2012,  p.85). Alguns tatuadores afirmam ter entrado na faculdade só

pra agradar aos pais, como o tatuador Jhordan:

Sempre gostei de desenhar desde pequeno, na adolescência ja gostava muito
de tatuagem, porém, fiz curso técnico em agrimenssura, depois faculdade de
engenharia civil, tranquei no 3 semestre porque vi que ali não era meu lugar,
eu só tava ali pra agradar meus pais.  (JHORDAN) 

Constata-se através dos depoimentos que gostar de desenho é crucial para se tornar

um(a) tatuador(a) e a  afinidade com o desenho aparece na maioria dos depoimentos desde a

infância.  
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Bom,  sempre desenhei desde criança, mas nunca  nem sabia que um dia
poderia  me  tornar  tatuadora,  na  verdade   nem sabia  que  isso  era  uma
profissão. (ANDRESSA)

Porém, apesar do gosto pelo desenho, o desejo de ser tatuador(a) raramente aparece,

muitas  vezes,  nem mesmo quando adultos  a  ocupação é  pensada  como possibilidade  de

profissão. 

Sem o apoio da família para ingressar na ocupação as dificuldades tornam-se maiores,

já que os investimentos necessários para abrir um estúdio são relativamente altos, bem como,

encontrar pessoas disponíveis a serem tatuadas por um principiante são desafios que podem

colocar um fim ao desejo de ser tatuador(a).. Nesse sentido a tatuadora Andressa relata:

todos desacreditavam, ninguém quis me ajudar com nada, nem com
pele mesmo, porque precisava de pessoas pra tatuar, pra começar a
treinar e raras foram as pessoas que deixaram  fazer algum trabalho, e
é isso, as pessoas desvalorizavam mesmo, desacreditavam mesmo, ai
hoje em dia quando elas veem que  realmente sei fazer, elas ficam
loucas atrás de mim, mas no início foi bem puxado mesmo, porque as
pessoas, elas desacreditavam mesmo.

De acordo com DeLuca (2015) a presença e a influência de uma pessoa próxima,

nesta profissão, é mais importante do que qualquer perspectiva mercadológica ou financeira

da época em que a decisão foi tomada, isto é, o apoio dos familiares e amigos é importante

para que estas pessoas se reconheçam como trabalhadoras desta ocupação e possam se sentir

seguras para levar a carreira adiante, numa ocupação ainda em processo de consolidação e

assim transpor  a  barreira  decisiva.  (BECKER,  2008).  Para  o  tatuador  Diogo,  o  apoio  e

incentivo do tio foi importante para tomar sua decisão sobre qual carreira seguir, já que é

formado em administração, tal como podemos observar em seu relato:

o meu tio já é tatuador, acho que há mais de vinte anos e então,  tive muito
contato com a tatuagem durante  um bom período da minha vida.  Então,
assim,  vendo ele tatuar,  comecei nessa área, tanto que o negócio de ser
formado,   tinha  até  uma  oportunidade  numa  empresa  que   trabalhei  de
administração, mesmo, de crescimento, só que  optei por ser tatuador, assim,
gosto bastante, sempre desenhei desde pequeno, então foi algo que pra mim
é  muito  gratificante,  e  tanto  que  tem  o  meu  tio  né,  que  passou  os
conhecimentos  pra  mim e  meu  irmão  também,  ele  também é  tatuador  e
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trabalha junto comigo no estúdio, então pra mim assim, ficou meio que um
ramo assim de família mesmo. (DIOGO)

Ou como no caso de Akinktattoo que também teve o apoio da familia, inclusive, seus

familiares acabaram se tornando clientes:

comprei meus primeiros materiais quando tinha por volta dos 18 e estava no
começo da faculdade de biologia. Minha família e amigos me apoiaram e no
final até tatuaram comigo (AKINKTATTOO). 

Para Akinktattoo  sua formação superior em biologia tornou-se apenas um hobby,

enquanto a ocupação de tatuadora é vista por ela como sua profissão. 

Vejo minha formação superior como hobby e minha profissão é a tatuagem.
Ser tatuadora pra mim é ser um profissional livre. Você tem sua liberdade de
expressão física, liberdade em fazer seu horário, ou tirar férias. Liberdade
em desenhar, e o melhor de tudo em ser tatuadora é vê as pessoas gostarem
do seu trabalho, e valorizarem aquilo que você faz. O que realmente mais
me  motivou  a  seguir  esse  caminho,  foi  a  liberdade  que  essa  arte  me
proporcionou (AKINKTATTOO) 
 

Outra questão importante é saber diferenciar o que gosta de fazer e o que poderá fazer

bem feito, o que no campo da tatuagem pode ser muito relativo, pois atualmente existe uma

grande variedade de estilos de tatuagens, inclusive as classificadas como as "malfeitonas''33

onde os(as) tatuadores(as) adeptos a esse estilo buscam fugir do convencional. Recentemente

esse estilo tem ganhado visibilidade através do trabalho da tatuadora Helen Fernandes34, de

26 anos, formada em engenharia mecânica, moradora de Salvador-BA (O GLOBO, 2017).

Esse estilo relembra muito os tempos antigos, em que os(as) tatuadores(as) tatuavam sem se

preocupar com a  técnica e estética da tatuagem. 

 

Um  requisito  que  me  colocou  na  tatuagem foi  gostar  de  desenhar,  não
precisa  nem saber desenhar,  porque o saber é muito relativo,  entre saber
demais, saber um pouco e saber menos, todos sabem alguma coisa. Mas só
gostar de desenhar, esse é pra mim o fator primordial, porque  já vi pessoas
que  não  desenhavam  praticamente  nada,  mas  adoravam  desenho  e  a
tatuagem e começaram a tatuar e são tatuadores bons (TEDDY, ENSINO
MÉDIO COMPLETO)

33 Nesse  estilo  de  tatuagem não é  necessário  que  o(a)  tatuador(a)  saiba  desenhar,  nem que  haja
técnica.  

34 Disponível em: http://g1.globo.com/bahia/noticia/com-bom-humor-jovem-investe-em-estudio-para-
tatuagens-malfeitonas-em-salvador-nao-sei-desenhar.ghtml
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Porém,  o  contato  direto  com  a  tatuagem  frequentemente  só  ocorre  durante  a

adolescência, período no qual  a pressão para escolher uma profissão se faz mais presente. É

nesse momento que vários(as) entrevistados(as) começaram a arriscar na carreira,  tatuando os

amigos e familiares. A maioria dos entrevistados considera importante o apoio da familia e

afirmam que gostaria que os filhos seguissem a profissão de tatuador(a). 

Meu sonho, ver meu moleque trabalhar comigo do meu lado.  só não ia ter
coragem de rabiscar ele,   ia  pegar,  ia  dar o dinheiro pra ele,  ia levar no
melhor estúdio que  acho, na minha opinião, pra pessoa fazer nele,  ia pagar,
mas acho que a única coisa que  não teria coragem era de tatuar meu próprio
filho.  Mas,  é  meu  sonho,  tanto  ele  quanto  os  meus  sobrinhos,  ver  eles
interessados pela  minha arte,  inclusive  tenho uma sobrinha  que é  super
apaixonada no que  faço, ela tem nove anos, então, ela conhece o nome de
todos os meus materiais e,  faço muito gosto que ela um dia possa trabalhar
comigo também. (JULIANA)

Ao  longo  de  nossas  vidas,  passamos  por  diversos  processos  de  socialização  que

refletirá  em  nossa  capacidade  de  interagir  com  os  outros  indivíduos  num  determinado

contexto  sociocultural.  Diversos  autores  definem  esse  processo  como  sendo  crucial  na

formação de nossas próprias identidades. 

Como aponta Dubar (2005), o processo de socialização permite compreender a noção

de identidade numa perspectiva sociológica restituída numa relação de identidade para si e

identidade para o outro, desse modo a identidade individual não está separada da identidade

coletiva. Há, portanto, dois tipos de identidade social  a identidade social virtual (conferida a

uma pessoa) e identidade social real (que tal pessoa atribui a si mesmo); diz Dubar: 

 

Identidade para si e identidade para o outro são inseparáveis e estão ligadas de
uma forma problemática. Inseparáveis porque a identidade para si é correlativa
do Outro e do seu reconhecimento:  só sei quem  sou através do olhar do Outro.
Problemáticas porque “a experiência do outro nunca é diretamente vivida por
si”...  de  tal  forma  que  nos  apoiamos  nas  nossas  “comunicações”  para  nos
informarmos  sobre  a  identidade  que  o  outro  nos  atribui...  e,  portanto,  para
forjarmos uma identidade para nós próprios" (Laing, 1961p. 29). Ora, todas as
nossas comunicações com os outros são marcadas pela incerteza: posso tentar
pôr-me no lugar dos outros, tentar adivinhar o que pensam de mim, até imaginar
o que pensam que  penso deles, etc. Não posso colocar-me na sua pele.“” nunca
posso ter  a certeza que a minha identidade para  mim coincide com a minha
identidade para o outro (DUBAR, 2005, p.135). 
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As identidades sociais e profissionais são, portanto, marcadas por essa dualidade entre

o processo relacional (atos de atribuição) e o processo biográfico (atos de pertencimento) e

devem  ser  consideradas  em  processos  históricos  específicos  e  em  contextos  simbólicos

próprios, por isso se afirma que “a identidade nunca é dada, ela sempre é construída e deverá

ser (re) construída em uma incerteza maior ou menor e mais ou menos duradoura” (DUBAR,

2005, p.135).  

Nesse  sentido,  o  processo  de  formação  das  identidades  pode  ser  entendido  como

inseparável das relações sociais, que ocorrem em condições materiais e históricas dadas, em

que a identidade é desenvolvida e constituída por aspectos da ordem psicológica a partir de

mudanças  no processo histórico,  social,  econômico e  cultural.  A maneira  como é  visto e

desenvolvido  o  trabalho,  torna-se  fundamental  para  a  construção  das  identidades

profissionais, já que é no trabalho que o individuo vai se realizar integralmente. Assim sendo,

a forma como os tatuadores se apresentam no campo profissional e a interação com os clientes

auxiliam na criação do respaldo simbólico e institucional que constituem o principal papel na

construção  de  uma  identidade  laboral  no  setor  de  serviços.  Desse  modo,  evidencia-se  a

importância do interacionismo simbólico nesta pesquisa, como conhecimento sociológico que

valoriza a interação, em seus aspectos discursivo e simbólico, como principal mecanismo para

a compreensão do social. 

3.6 Organização Do Trabalho

Em geral, o trabalho do tatuador, por ser autônomo, é visto como uma profissão que

não requer tantas normas mas, ao contrário do que muitos pensam, este trabalho exige muita

disciplina e dedicação. Apesar de não ser uma profissão regulamentada, para que os estúdios

possam  funcionar  é  necessário  ter  o  alvará  de  funcionamento  expedido  pela  vigilância

sanitária. Embora seja uma profissão que possibilite ao tatuador a organização do próprio

trabalho (horários, normas, metas), a maioria dos tatuadores relata ter uma jornada de trabalho

bastante  intensa.  Isso acontece devido a grande demanda.  Os horários  dos  tatuadores são

feitos a partir da necessidade e critério de cada um, mas na maioria das vezes os tatuadores

começam a trabalhar entre 9h e 10h da manhã, de segunda a sábado. O horário para fechar o

estúdio varia entre 18h e 22h, podendo passar da meia-noite. Frequentemente os tatuadores
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ficam até depois do horário tatuando, ou seja, o horário vai de acordo com a disponibilidade

do cliente.

dependendo do começo do mês, dois a três clientes, mas que isso você não
pode pegar, porque... Como é que eu posso dizer? Tatuagem não é pressa, se
você fazer uma tatuagem com pressa, ela não vai ter a qualidade que você
quer, só que é assim também, é de segunda a domingo, das sete da manhã às
duas  da  madrugada,  e  não  tem  hora  pra  parar  não.  (JULIANA,
TATUADORA)

Outro elemento  importante  na  organização do trabalho é  os  estúdios  de tatuagem.

Embora os tatuadores tenham consciência de que o estúdio é essencial na vida profissional de

um tatuador, a maioria dos entrevistados começaram a trabalhar em casa, mas reconhecem

que em casa não é um local apropriado para elaboração de uma tattoo: 

Ah, o estúdio é a casa da parada. Mesmo que o tatuador tatue em casa ele
quer ter um estúdio através do trabalho dele. O estúdio é o ambiente certo 
para tá fazendo aquilo, o estúdio é privacidade para tatuar. (...) Tatuar em
casa tem uma diferença pelo lado da assepsia, porque as vezes em casa você
não tem tanta assepsia.(...)  Quando  tatuava em casa as pessoas viam pra
mim e perguntava se  podia cobrar mais barato por que  tatuava em casa, não
valorizava tanto meu trabalho.” (MOHAMED, 24 anos, tatuador) 

Se não tiver o estúdio você não tem muita seriedade. (MURILO
, 29 anos, tatuador) 

Se você faz em qualquer lugar você não pode contar com a higiene,
aqui está tudo preparado, o ambiente limpo, os aparelhos esterilizados,
enfim, em outros lugares você começa do zero, igual em convenções
que é fora do estúdio, mas o estúdio é um lugar preparado para receber
o cliente  sob todos esses  aspectos  de higiene,  desenhos,  pesquisas,
conversas, então o estúdio é o ponto crucial. (PIONEIRO, 51 ANOS,
TATUADOR) 

3.7 As convenções de tatuagem: espaços de sociabilidade e formação 

As  convenções  de tatuagem se constituem como um espaço de sociabilidade no qual

reforçam  a  identidade  profissional  dos(as) tatuadores(as),  bem  como  a   favorece  o

aprendizado e a formação desses profissionais.

A  primeira  convenção  internacional  de  tatuagem  aconteceu  em  1976  no  Texas

(MARQUES,  1997).  Depois  disso,  as  convenções  de  tatuagem  foram  cada  vez  mais

difundidas, ganhando cada vez mais espaço, inclusive em museus, com afirma Gusso (2011): 
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Com a sofisticação e popularidade em alta, as  tattoos  se espalharam pelos
museus em San Francisco e Amsterdam. Exposições importantes como a do
Museum of Folk Art de Nova York em 1972, foram criadas com o objetivo
de  libertar  a  tatuagem  de  seu  estigma  underground.  Outra  exposição
importante  foi  a “Tatouages” de 1977,  que aconteceu no Centro Georges
Pompidou  em  Paris.  Esta  repercutiu  na  imprensa  internacional,  o  que
comprovava o crédito conquistado pela alta cultura (GUSSO, 2016 p. 118)

No Brasil,   esses eventos de tatuagem também vem alcançando os setores da arte,

como os museus, a titulo de exemplo, a   exposição “A pele é a parede”, que ocorreu em

Londrina  em 2011  contou  com o  trabalho  de  15  tatuadores.  O  intuito  da  exposição  era

expandir o trabalho desses profissionais para além do seu suporte natural – a pele, desafiando-

os a “tatuar” as paredes da galeria de arte. Atualmente, as convenções de tatuagem acontecem

em  todas as capitais do país, sendo que as convenções mais famosas ocorrem em São Paulo e

Rio de Janeiro onde participam em média 700 tatuadores. 

Mesmo que uma das principais formas de inserção nessa ocupação aconteça de forma

autodidata, por exemplo, a  maioria dos entrevistados aprendeu a tatuar sozinhos, tatuando

amigos,  familiares ou a si  mesmos. Porém, é consenso entre a categoria a relevância das

convenções na trajetoria profissional tal como afirma Andressa ao ser questionada sobre a

importância das convenções para a ocupação:

Sim, com certeza, além de você expor o seu trabalho, você dá oportunidade
pra outros estúdios conhecerem também, entende? E você também interagir
com outros tatuadores, dividir experiência e criar vínculos, porque o meio da
tatuagem é muito de indicação, e então se você for uma tatuadora que não
conhece nenhum outro tatuador, é muito mais difícil pra você trabalhar em
outros estúdios, entende. (ANDRESSA)

É por meio das convenções que os tatuadores podem expor diretamente os seus

trabalhos, participar de competições no qual devem tatuar em tempo real e estabelecer laços

com outros  profissionais  do ramo.  No caso das competições  onde há premiações  para os

melhores  lugares,  os  ganhadores  passam a  ser  reconhecidos  e  respeitados  no  cenário  da

tatuagem, o que garante notoriedade quanto  ao trabalho realizado.  

Eventos como a Convenção reforçam a concepção de  “tatuagem-arte” que
passa por critérios convencionados. Os trabalhos premiados são uma forma
de reconhecimento do artista, um meio de adquirir prestígio entre os próprios
tatuadores e divulgar o trabalho. Além disso, esses eventos dão uma maior
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“visibilidade” à tatuagem nos centros urbanos brasileiros. Além de ser uma
das formas de legitimação do profissional e do artista.(COSTA, 2004 p. 70)

Esses espaços de socialização, podem ser considerados o único meio pelo qual os(as)

tatuadores(as) se  reúnem para  discutir  sobre  a  profissão,  dado  a  ausência  de  um quadro

institucional, tal como, legislação que regulamente a profissão, associações ou sindicatos. 

Além disso, as convenções de tatuagem sugere a concepção da tatuagem como

arte e simultaneamente do(a) tatuador(a) como artista. Tal como afirma Rodriguez (2011)

Eventos  como  a  Convenção  [  de  tatuagem]  reforçam  a  concepção  de
“tatuagem-arte”  que  passa  por  critérios  convencionados.  Os  trabalhos
premiados são uma forma de reconhecimento do artista, um meio de adquirir
prestígio  entre  os  próprios  tatuadores  e  divulgar  o  trabalho.  Além disso,
esses eventos dão uma maior “visibilidade” à tatuagem nos centros urbanos
brasileiros. Além de ser uma das formas de legitimação do profissional e do
artista.

Portanto,  esse espaço torna-se também um lugar da legitimação da ''arte da

tatuagem'', onde as obras de arte é a própria pele tatuada e o tatuador  é o artista. 

Nestes  concursos,  há  a  exposição  de  pessoas  que  carregam  desenhos
exclusivos  e  que  são  avaliados  enquanto  obras  de  arte  por  jurados,  que
normalmente são tatuadores renomados na área. São obras vivas, a pele é a
tela onde a pintura foi projetada e há críticos que as avaliam dentro de suas
especialidades  e  determinadas  categorias.  Essa  forma  de  funcionamento
reforça essa associação entre tatuagem e arte, que já é unanimidade entre os
tatuadores caracterizarem a tatuagem dessa maneira. (RODRIGUEZ, 2011,
117)

Cabe ressaltar que os(as) tatuadores(as), de modo geral, parecem entender  arte

enquanto uma forma de expressão. 

Acredito  que  toda  forma  de  expressão  pode  ser  considerada  arte.
Infelizmente  as  pessoas  tem  o  péssimo  hábito  de  considerar  como  arte
apenas  o  que  se  aplica  ao  museu,  quadros  com  técnicas  de  pinturas
acadêmicas e toda essa ladainha. Tatuagem é tão arte quanto tudo isso, e um
simples rabisco em um pedaço de papel de pão não é diferente de todo o
resto.(MAYARA)

Para  Rodriguez (2011)  pode-se dizer que a ocupação de tatuador(a) cabe a

definição de atividade criativa e  de caráter  estético,  que muitas  vezes  abordam vivências
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pessoais e que está a serviço de expressar esses sentimentos, contudo, o(a) tatuador(a) é pago

para expressar sentimentos de terceiros, e não subjetivos. Isto é, “o tatuador- artista parece

funcionar como um tradutor em imagens, desenhos dos sentimentos e vivências daquele que o

procura”. (RODRIGUEZ, 2011 p. 119). Nesse sentido, a tatuadora Luiza nos fala:

Tento executar meu trabalho da melhor maneira possível, transformando as
ideias  e  sonhos  do  meu  cliente  em realidade.  Considero  isso  como uma
forma de colocar na pele de outro ser humano uma desenho que representa
sonhos, realizações entre outras coisas. (LUÍZA)

A construção de uma tatuagem-arte  perpassa por questões íntimas e subjetivas.  As

tatuagens realizadas nas convenções de tatuagem devem ser autorais (únicas) e criativas, e

geralmente a pessoa que será tatuada e exposta pelo(a) tatuador(a) não paga os custos com a

tatuagem. 

3.8 Relato de experiência:  participação no evento  de tatuagem “ GO ART 2017”

Minha participação no evento GO ART (festival de artes integradas), realizado do dia

6 ao dia 9 de abril de 2017 na cidade de Goiânia ocorreu com a intenção de conhecer e

analisar este espaço dedicado a uma ocupação ainda em processo de consolidação. Observei

tudo que pude: a quantidade e a organização dos estandes; a diversidade do público visitante;

os locais escolhidos pelos clientes para se tatuar; o cuidado com assepsia durante a elaboração

das tatuagens; o significativo aumento de tatuadoras; a presença do Kalango, o homem mais

tatuado do Distrito Federal que me fez lembrar da época em que individuos  extensivamente

tatuados serviam de atração aos Freak Shows35.

Nunca havia participado de uma convenção antes. E esta naquele ambiente, em

parte  desconhecido,  provocou  um  misto  de  sensações,  ora  achava  estranho,  ora  achava

interessante.  O fato de eu não ter  tatuagens,  me fez experimentar,  a  sensação de ser  um

outsider. Realizar entrevistas neste cenário foi um desafio e um grande aprendizado. Primeiro,

porque o assédio para com os(as) tatuadores(as) durante todo o periodo de realização do

evento é muito grande, sem falar no barulho, na agitação e nas pessoas passando e tirando

35 Show de aberrações   também conhecido como o “show de horrores”, consistia  na exibição de
humanos ou outros animais dotados de algum tipo de anomalia relacionada a mutações genéticas,
doença e/ou defeito físico ou corpos extensivamente tatuados. 
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fotos o tempo todo. Com certeza fazer uma tatuagem num ambiente como esse é necessário

um poder de concentração por parte dos(as) tatuadores(as) fora do habitual. Segundo, porque,

pude observar de perto a realização de várias tatuagens, por diversos tatuadores e tatuadoras.

Me chamou atenção a quantidade de estandes e a variedade de estilos que encontrei nesse

evento. Ao todo eram 57 estandes destinados a tatuadores de Goiânia, São Paulo e Rio de

Janeiro. Os clientes interessados em fazer uma tatuagem durante a realização do evento teriam

a oportunidade de tatuar  desenhos exclusivos.  Os valores das tatuagens tinham um preço

mínimo de R$ 200,00.     

Os  estandes  onde  estavam  sendo  realizadas  as  tatuagens  possibilitava  a  todos  os

visitantes que passavam pelo local observar a realização da tatuagem. Notei que havia um

tatuador  fazendo  uma  tatuagem no  couro  cabeludo  de  um rapaz  que  parecia  não  sentir

qualquer incomodo em relação ao procedimento. Nesse momento, percebi que o apoio que o

cliente usava para sustentar a cabeça era uma embalagem de papel higiênico. Esse não foi o

único improviso  que presenciei, mas, foi que o mais me deixou inquieta. Logo pensei: e a tal

da  assepsia?  Percebi   nesse  evento  que  o  cuidado  com  a  assepsia  as  vezes  pode  ser

negligenciado,  já  que  os  estandes  são  improvisos  para  o(a) tatuador/  expor  seu  trabalho.

Nesse sentido, o estúdio é fundamental para a realização (com segurança) da tatuagem, pois

se  a  tatuagem  é  um  procedimento  do  tipo  cirúrgico  e  pode  trazer  riscos  a  saúde  dos

envolvidos o ideal seria que fosse realizada apenas num ambiente apropriado. 

A maioria  das  pessoas  que  estavam sendo  tatuadas  escolheram lugares  do

corpo de maior exposição, como braços, mãos e pernas. É  interessante perceber a diversidade

do público que passou pelo evento, não é só tatuados ou tatuadas, são pessoas interessadas,

curiosas em saber mais sobre tatuagem, se familiarizarem com o processo, para  talvez, um

dia também se tornarem tatuados ou tatuadas. 

Em relação a presença de um número significativo de tatuadoras, constatamos que o

simples fato de estarem participando de uma convenção, (o que no campo da tatuagem é

considerado um privilégio, dado os altos valores cobrados pelos estandes) já demostra que o

campo ocupacional tem possibilitado o ingresso de mais mulheres, visto que,  notadamente,

trata-se de uma ocupação tipicamente masculina.

Meu contato com Kalango aconteceu por acaso. Estava observando os estandes de

tatuagem quando fui abordada por ele me perguntando se eu não gostaria de tirar uma foto.

Ele  foi  contratado por  organizadores  do  evento  para  entreter  os  visitantes.  No momento,
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confesso que me assustei,  o estranhamento foi inevitável.  Foi a primeira vez que vi uma

pessoa tão tatuada, até seus olhos eram tatuados. Deixei o estranhamento de lado e aproveitei

para entrevistá-lo.  Durante a entrevista ele contou sobre suas motivações para se tornar o

homem mais tatuado do DF. Ele relata que desde criança era encantado com as tatuagens que

vinham no chiclete e desde então começou amar a tatuagem. E decidiu  que quando adulto

teria uma. A princípio a intenção de Kalango era ter  apenas uma tatuagem.  Mas aí,  fez a

segunda,  terceira,  quarta,  quinta,...céntesima,  ducentésima,  tricentésima.  Atualmente  ele

possui 511 tatuagens pelo corpo. A partir daí  decidiu que se tornaria o homem mais tatuado

do Distrito  Federal.  No início  não foi  fácil.  Teve  que  lidar  com muito  preconceito,  mas

segundo ele, hoje o entendimento das pessoas mudou bastante, as pessoas à sua volta acham

legal e o respeitam, sendo assim já não sofre com o preconceito como no passado. Tatuado há

38 anos, e servidor público do GDF há pelos menos 29 anos, Kalango afirma que tatuagem

não define caráter.

3.9- Perfil dos entrevistados 

Nome

(ficticio)

Idade Escolaridade Estado
tempo

 de 
trabalho

 
Possuí
CNPJ 

Trabalha
em

Estúdio

Cor 
raça Renda

 

prêm
io

Andressa 27 En. Médio RJ  4 anos  Não Sim Negra R$ 2.500  Não

teddy 38 En. Médio SP 16 anos Sim Sim branca R$ 3.000 Não 

Diogo 28  Superior DF 5 ano  sim  Sim branca R$3.000 Não 

Jhordan 22 En. Médio SP 3 anos  Sim Sim Pardo R$2.500  Não 
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Juliana 30 En. Médio GO 5 anos Não Sim Parda

Não 

Informada Não 

Compulsi
va

25 En. Médio SP 2,8
meses

Não Sim branca R$ 3.000 Não

 

Lucas 18 En. Médio SP 2 anos Não Sim pardo R$2.000 não 

Polaco 54 Ensino F. I SP  35 anos Sim Sim branca R$7.000 Sim

Luiza 32  Superior. I MG 10 anos Não  Sim Parda R$ 3.000 não

Genofide  21 Superior. I GO 3,6
meses

Sim Sim parda R$4.000 Não 

Jessyca 26 Superior In. GO 3 anos Sim Sim branca R$980,00 Não 

Akinktatt
oo

23 Superior C GO 5 anos Não Sim parda R$2.000 Não

Rolnaldo 18

Incompleto

RJ 3 anos Não Não Branco R$980,00 Não 

Klecin 27 Ensino Médio USA 5 anos Sim Sim Pardo US$ 30.000 Sim 
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Luna
Christie

  19

Sup. Cursando

(Artes Visuais)

GO 3 anos Não Não Branca R$937,00 Não 

Mauro
Sérgio 

  26

Sup. Completo

(Artes visuais) MG 8 meses Sim Sim Branca R$4.000 Não 

A.s ink  21 Ensino
Fundamental

MG 1 ano Sim Sim Branca R$2.800 Não 

Adelmo 32

Ensino Médio 

Incompleto 

PA 3 anos Não Não Branca R$1.800 Não 

Baiano 29 Ensino Médio AL 9 meses Sim Sim Pardo R$1.800 Não 

Gabriela 21 Ensino Sup.
Incompleto 

GO 5 anos Não Não Parda R$937,00 Não

Lays 25 Ensino Médio GO 6 anos Sim Sim Branca Não
informada

Sim 

Jesse 25 Ensino Sup. SP 2,5
meses

Sim Sim Branco R$
3.000,00

Não

Fonte: Elaborado pela autora

3.10 Revisitando o campo: mudanças e permanências

Na  tentativa  de  compreender  mais  profundamente  a  ocupação  de  tatuador(a) e

comparar os dados obtidos com a pesquisa realizada em 2012 busquei entrevistar antigos

informantes e participar da convenção de tatuagem GO ART como já foi apresentado. Tanto a

participação  neste  evento  quanto  com a  realização  das  entrevistas  foi  possível  perceber

algumas mudanças e permanências no que se refere à ocupação de tatuador(a), pelo menos,

no que diz respeito à cidade de Goiânia.  Primeiramente não pude deixar de notar o aumento

do número de mulheres tatuadoras que encontrei neste evento. Se em 2012, quando realizei a

primeira pesquisa sobre a temática tive muitas dificuldades de entrevistar mulheres, na atual

pesquisa não só foi mais fácil encontrá-las, como também foram elas que demostraram maior

interesse e satisfação em participar da pesquisa. Pude entrevistar 12 mulheres num total de 25
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entrevistas, o que confirma essa maior participação do público feminino dentro da ocupação.

De acordo com a reportagem feita pelo jornal O Globo36 o evento de tatuagem mais famoso

do país, o Tattoo Week 2016, tinha 180 tatuadoras em 240 estandes de tatuagem do evento.

 Ao revisitar o campo na cidade de Goiânia, tive a oportunidade de reentrevistar três

dos meus antigos informantes.  Um deles  é  Klecin,  que atualmente mora e trabalha  37 na

Flórida, Estados Unidos. Essa entrevista me possibilitou perceber as muitas mudanças que o

cenário  teve  desde  2012  como  por  exemplo,  o  aumento  significativo  de  mulheres  na

ocupação.  Foi  durante  a  realização  desse  evento  que  tomei  conhecimento  que  uma  das

tatuadoras que tem se destacado e se tornado referência em tatuagens aquarela38 e traços finos

foi uma antiga interlocutora de pesquisa. Essa informação me deixou bastante empolgada.

Surgiu  o  interesse  de   reentrevistá-la.  Em  2012  quando  a  entrevistei,  Burlesque,  havia

acabado de largar o emprego de vendedora no shopping para arriscar na carreira de tatuadora

e hoje se tornou a maior referência em tatuagens aquarela  e traço fino em Goiânia.

Antes de me tornar tatuadora  ainda era muito nova. Cheguei a trabalhar
com informática, também como auxiliar de professora em educação infantil,
com pintura em tênis, e pouco antes de começar com a tatuagem,  trabalhei
como vendedora em uma loja no shopping. Esse último foi para conseguir o
valor do investimento necessário para comprar os materiais  de tatuagem.
(BURLESQUE)

Visitando seu perfil no Facebook, pude constatar seu sucesso; em menos de 5 anos

desde que ingressou na carreira, essa tatuadora já tem milhares de seguidores, faz turnê de

tatuagem pelo Brasil e passou a escolher o que desenhar, onde desenhar e quem desenhar. Ela

se tornou uma artista do ponto de vista daqueles que legitimam a tatuagem. Alcançou o topo

da carreira. Não trabalha mais aos finais de semana. Os(as) interessados(as) em tatuar com

Burlesque  precisam entrar  numa lista,  cuja  espera  pode  chegar  a  mais  de  um ano  onde

passam  por  uma  seleção  (feita  por  Burlesque)  que  irá  avaliar  se  o  desenho  e  o  local

pretendido pelo cliente está de acordo com o estilo e pretensões artisticas da tatuadora.  Mas

36 Disponível  em::  https://oglobo.globo.com/rio/bairros(a)-forca-esta-com-elas-tattoo-week-tera-180-
tatuadoras-em-240-estandes-18507494

37 Tatuador brasileiro emigrante nos Estados Unidos. 

38 No   estilo  aquarela  traços  de  pincel  e  manchas  de  cor  são  integrados  à  tatuagem de  forma
deliberada, praticamente não se traçam contornos. A pintura se adapta à pele de forma suave, no que
mais parecem pinturas do que tatuagens. 
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ela não foi a única a alcançar tamanho reconhecimento no campo. Dentre os 10 melhores39

tatuadores(as) de Goiânia, pude entrevistar 5 em 2012, ano em que a valorização profissional

não estava tão evidente como nos dias de hoje. Isso demostra que a ascensão profissional de

alguns tatuadores(as) vem ocorrendo num curto espaço de tempo. 

3.11 Tipologia da carreira de tatuador: entre conflito e interesses

         Observamos que, nesse campo ocupacional, a carreira de tatuador(a) tem se mostrado

bastante heterogênea, desde os “tipos” de tatuadores(as) até os tipos de desenhos, técnicas

estúdios  etc. No que se refere aos tipos de tatuadores(as) foi possível  identificar quatro, são

eles: profissional, artista, comercial e informal. Adiante apresento cada uma dessas categorias

          3.11.1 Tatuador(a) informal: 

O(a) tatuador(a) informal,  também chamado  de  tatueiro(a),  seria  aquele(a) que  opera  no

campo da ilegalidade, que não trabalha de acordo com as determinações da ANVISA, que não

tem um local de trabalho fixo, que utiliza materiais precários e sem o mínimo de condições de

higiene. As tatuagem realizadas por esse tipo de tatuador(a) remetem ao passado sombrio da

tatuagem, reforçando o estigma social  que muitos(as) tatuadores(as) buscam eliminar. Apesar

de  não termos feito contato com esse perfil de tatuador(a), tomamos conhecimento desse

status através dos(as) entrevistados(as) e pesquisas na internet, sabemos que eles(as) existem e

se concentram, sobretudo, nos grandes centros urbanos (O GLOBO, 2015). De modo geral,

esse mercado é sustentado por indivíduos oriundos das classes mais pobres da população que

não conseguem arcar com as despesas de uma ''tatuagem de estúdio'' acabam recorrendo a

clandestinidade,  dados os   baixos  valores  cobrados  pelas  tatuagens nesse  cenário.  Outro

elemento que justifica a escolha por esse tipo de tatuador(a) é a falta de informação no que diz

respeito  a  contaminação  que  um  trabalho  dessa  natureza  pode  acarretar  à  saúde  dos

envolvidos. 

 3.11.2 Tatuador(a) profissional

39 De acordo com o site de entreterimento www.curtamaisgoias.com.br
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O tatuador(a) profissional é aquele(a) que se preocupa com a qualidade do seu trabalho, com

sua  imagem,  com  os  procedimentos  de  biossegurança  e  busca  ser  reconhecido

profissionalmente  perante  a  sociedade.  Para  tanto,  estão  em  constante  processo  de

qualificação e  treinamento.  Esse tipo de tatuador(a) desenha bem,  tem um traço firme e

preciso, evita ao máximo cometer erros que possam atrapalhar sua reputação. Essa categoria

representa grande parte dos(as) entrevistados(as), visto que, todos os depoimentos indicam

trajetórias marcadas por uma longa historia de aprendizado, informações e dedicação. Os(as)

tatuadores(as) profissionais seguem um código de ética estabelecido pelo antigo sindicato da

categoria e repudiam aqueles(as) que não o seguem, pois atuar de acordo com a lei e com este

regulamento é  primordial  para o reconhecimento  profissional.  Em alguns casos  esse tipo

parece preceder o status de artista. Apesar de terem técnica e conhecimento, esses tatuadores

não são considerados artistas, apenas recebem o título de “bom tatuador”. Mesmo porque

alguns não se reconhecem como artistas, como o tatuador Polaco que ao ser questionado se é

um artista, responde:

 não sou um artista.  sou um escultor, né? Assim, artista propriamente
não. Mas um escultor. A gente desenvolveu uma tecnica de fazer um
trabalho e assim...Não pode deixar subir a cabeça.  Artista é na TV.
Esses  artistas  que  fazem  novela,  esses  cantores,  esses  sim  são  os
artistas né? Nós, não.  me considero um escultor.(POLACO)

Ou como Murilo que afirma:
 

Alguns sim.  Eu, por exemplo, não sou.  não estou nem aí pra arte pra
falar a verdade.  procuro entender o que a pessoa quer e faço aquilo
pra  ela,  de  um jeito  que  não  vai  ficar  constrangido,  que  não  vai
prejudicar ela. (MURILO)

 

          3.11.3 Tatuador comercial

      O tatuador comercial é semelhante ao tatuador profissional, porém, o foco deste tipo de

tatuador  é  exclusivamente  atender  a  demanda  do  mercado,  sem se  preocupar  com suas

pretensões  artisticas.  O  tatuador  comercial  faz  todos  os  estilos  de  tatuagem,  sem

necessariamente se especializar em uma técnica e sem se preocupar com o reconhecimento

artístico da profissão. Tal como afirma Murilo: “ faço qualquer tatuagem,  não faço uma coisa
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só, por exemplo, tem a ''arte do Murilo'' que  vou fazer,  não estou nem aí com isso,  estou

pensando na grana”.  Esse tipo de tatuador compreende a ocupação como um trabalho como

qualquer outro voltado para suprir as necessidades de subsistência daqueles que o praticam.

Apesar de a maioria rejeitar esse status, todos os entrevistados(as) já o vivenciaram em algum

momento  da  carreira,  influenciados  pela  crescente  demanda  de  tatuagens  comerciais.  Os

principais trabalhos realizados por esse tipo de tatuador consiste em cópias de desenhos já

existentes,  ou  seja,  o  processo  criativo  do  desenho  é  inexistente.  Bem como  afirma   a

tatuadora Andressa sobre as tatuagens comerciais:

São as  tatuagens  que  não  precisam de  tanta  atenção  assim,  no  caso  pra
elaborar, entendeu. As tatuagens comerciais geralmente, são as mais rápidas,
as mais simples, as menores; nome; frases; símbolos; geralmente são essas
mais simples que estão na moda, terço; ancora; entendeu? geralmente são
essas (ANDRESSA)

           

3.11.4 Tatuador(a) artista

Apesar de todos os entrevistados reconhecerem a ocupação enquanto uma atividade

artística  e  se  autodenominarem  artistas,  poucos  carregam  esse  título.  Essa  categoria

representa  uma  parcela  ainda  muito  pequena  de  tatuadores(as),  visto  que,  para  ser

considerado um “artista da pele” são necessárias algumas características como criatividade,

habilidade, singularidade, reconhecimento e técnica. Para estes, a ocupação vai além de um

meio de subsistência, há um enorme sentimento de satisfação pessoal em ser reconhecido

como  um   tatuador-artista,  mesmo  que  seja  um  reconhecimento  em  nível  interno.   As

tatuagens realizadas por essa categoria são muito valorizadas pelas pessoas que legitimam a

tatuagem e por conseguinte seus valores são relativamente altos. A interação entre tatuador(a)

e  cliente  também é um diferencial.  O tatuador-artista  não possui  catálogos com imagens

prontas, o desenho a ser realizado surge da própria relação que se estabelece entre tatuador e

cliente, que nesse caso é mais íntima e extrapola a relação comercial O cliente confia nas

capacidades artísticas do(a) tatuador(a) e dar liberdade para ele(a) criar o desenho autoral

conforme seu estilo. Possuir uma tatuagem de um profissional com estas características é

equivalente a uma atribuição de prestígio. Esses(as) tatuadoores(as) tornam-se referências a

serem seguidas pelos demais tatuadores(as) e são frequentemente convidados para ministrar

workshops e  convenções  de  tatuagens.  Percebemos  que  o  discurso  de  grande  parte  dos
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tatuadores(as) recai  sobre  a   dimensão  criativa  e  inovadora  sobre  a  realização  de  seus

trabalhos como podemos observar nos depoimentos: 

A maior parte das minhas criações,  eu faço do zero e crio ideias novas.
Recentemente  eu participei  de  uma exposição de arte,  com pinturas  que
criei para a exposição, nelas eu coloquei muitos significados que levavam a
reflexão, então, creio que isso configure arte. (BURLESQUE) 
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CAPÍTULO IV

4. SER MULHER E SER TATUADORA: INSERÇÃO MARCADA PELA DUPLA

DISCRIMINAÇÃO 

Sabemos que historicamente a mulher foi considerada inferior ao homem. E por isso,

enfrentou  (e  enfrenta)  mais  dificuldades  para  ingressar  e  se  permanecer  no  mercado  de

trabalho, mesmo quando se trata de profissões ou ocupações pouco reconhecidas, como é o

caso da  ocupação de tatuador(a). Embora as mulheres venham alcançando espaços até então

masculinizados,  essa ideia  de inferioridade  ainda  persiste.  No caso das  mulheres  que são

tatuadoras, além de terem que lidar com a constantemente inferiorização dos seus trabalhos

por parte  dos colegas de profissão e também dos clientes (em ambos os casos são os homens

os maiores protagonistas do preconceito), elas ainda enfrentam dificuldades de aceitação fora

dos  estúdios,  principalmente  em  relação  à  família.  Essa  discriminação  é  reforçada  pelo

próprio mercado da tatuagem, uma vez que, as capas de revistas mostram a figura da mulher

tatuada (e tatuadora) sensualizando. Outro problema é quando as convenções de tatuagem não

dão espaço para as tatuadoras, mas abusam do uso de mulheres tatuadas como atrativo, a

título de exemplo, o “miss tattoo”. Portanto, ser mulher e tatuadora parece as colocar numa

posição ainda mais marginalizada, na medida em que elas se afastam de um comportamento

padrão, ou seja, que não estejam de acordo com seu gênero.

Observamos  que  o  aumento  do  número  de  mulheres  na  ocupação  não  significa,

necessariamente, a diminuição das relações de poder existente entre homens e mulheres. No

caso da ocupação de tatuador(a) percebemos que as mulheres enfrentam muitas dificuldades

para ingressar e permanecer na ocupação devido a prática sexistas que limitam a atuação e o

reconhecimento  das  mulheres  tatuadoras.  Essa  limitação  ocorre  quando  as  mulheres  são

consideradas mais delicadas, frágeis e por essas atribuições não tem ''capacidade artística''

para fazer tatuagens mais elaboradas, de maior complexidade. Então, cabe a elas fazer aquilo

que  os  tatuadores,  principalmente  os  mais  requisitados  no  campo  da  tatuagem,  rejeitam:

desenhos considerados femininos  (estrelinhas,  borboletas,  corações,  etc.),  ou seja,  o  valor

atribuído socialmente ao trabalho das mulheres é diferente, o trabalho das mulheres é muitas

vezes, desqualificado. Portanto, a inserção das mulheres nessa ocupação significa apenas o

“deslocamento das fronteiras das desigualdades” (HIRATA, 2003). 
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4.1 Breve histórico sobre a mulher no mercado de trabalho

As transformações sociais que levaram as mulheres ao  trabalho assalariado

estão relacionadas com a continuidade de atividades ditas domésticas. Isto significa que foram

criadas  profissões  específicas  para  o  público  feminino  (enfermagem,  serviço  social,

magistério,  dentre outras)  e  profissões especificas para o público masculino (engenheiro,

advogado, arquiteto, piloto e etc). Essa  divisão separa e hierarquiza as atividades de homens

e de mulheres no mercado de trabalho. Nesse sentido o autor Dubar (2006) ressalta:  

O acesso das primeiras mulheres a atividades profissionais assalariadas, num
quadro parcialmente societário, fez-se com frequência, sobretudo a partir do
século  XIX,  em  continuidade  com  tarefas  domésticas,  educativas,  ou
curativas  “especificamente  femininas”,  isto  é,  relavando  dos  papéis
domésticos (DUBAR, 2006, p. 57).

De acordo com  Daniélle Kergoat (2009) existem dois princípios organizadores dessa

divisão, a separação e a hierarquia. No primeiro temos a separação do trabalho do homem e

do trabalho da mulher. E a segunda consiste na ideia de que o trabalho do homem vale mais

que o trabalho da mulher. 

 [a  divisão  sexual  do  trabalho]  é  a  forma  de  divisão  do  trabalho  social
decorrente  das  relações  sociais  de  sexo;  esta  forma  é  adaptada
historicamente e a cada sociedade. Ela tem por características a destinação
prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva
e, simultaneamente, a apreensão pelos homens das funções de forte valor
social agregado (políticas, religiosas, militares, etc...) Esta forma de divisão
social  do  trabalho  tem  dois  princípios  organizadores:  o  princípio  de
separação  (existem  trabalhos  de  homens  e  trabalhos  de  mulheres)  e  o
princípio de hierarquização (um trabalho de homem “vale” mais do que um
trabalho de mulher). (KERGOAT, 2009, p. 1)

Segundo  Kergoat,  a  divisão  sexual  do  trabalho  é  justificada,  principalmente  pela

ideologia  naturalista.  Portanto,  a  divisão  sexual  do  trabalho  favorece  a  manutenção  das

desigualdades  e  da  opressão,  pois,  além  de  separar  os  trabalhos,  criando  profissões  de

mulheres  e  profissões  de  homens,  hierarquiza  as  relações,  supervalorizando  o  trabalho
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desenvolvido por eles e desvalorizando o trabalho que é realizado pelas mulheres. Assim, “a

sociedade utiliza essa diferenciação para hierarquizar as atividades, e portanto os sexos, em

suma, para criar um sistema de gênero". (HIRATA; KERGOAT, 2009, p.596 )

4.2 Breve histórico sobre a mulher no mercado de trabalho

As transformações sociais que levaram as mulheres ao  trabalho assalariado

estão relacionadas com a continuidade de atividades ditas domésticas. Isto significa que foram

criadas  profissões  específicas  para  o  público  feminino  (enfermagem,  serviço  social,

magistério,  dentre outras)  e  profissões especificas para o público masculino (engenheiro,

advogado, arquiteto, piloto e etc). Essa  divisão separa e hierarquiza as atividades de homens

e de mulheres no mercado de trabalho. Nesse sentido o autor Dubar (2006) ressalta:  

O acesso das primeiras mulheres a atividades profissionais assalariadas, num
quadro parcialmente societário, fez-se com frequência, sobretudo a partir do
século  XIX,  em  continuidade  com  tarefas  domésticas,  educativas,  ou
curativas  “especificamente  femininas”,  isto  é,  relavando  dos  papéis
domésticos (DUBAR, 2006, p. 57).

De acordo com  Daniélle Kergoat (2009) existem dois princípios organizadores dessa

divisão, a separação e a hierarquia. No primeiro temos a separação do trabalho do homem e

do trabalho da mulher. E a segunda consiste na ideia de que o trabalho do homem vale mais

que o trabalho da mulher. 

 [a  divisão  sexual  do  trabalho]  é  a  forma  de  divisão  do  trabalho  social
decorrente  das  relações  sociais  de  sexo;  esta  forma  é  adaptada
historicamente e a cada sociedade. Ela tem por características a destinação
prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva
e, simultaneamente, a apreensão pelos homens das funções de forte valor
social agregado (políticas, religiosas, militares, etc...) Esta forma de divisão
social  do  trabalho  tem  dois  princípios  organizadores:  o  princípio  de
separação  (existem  trabalhos  de  homens  e  trabalhos  de  mulheres)  e  o
princípio de hierarquização (um trabalho de homem “vale” mais do que um
trabalho de mulher). (KERGOAT, 2009, p. 1)

Segundo  Kergoat,  a  divisão  sexual  do  trabalho  é  justificada,  principalmente  pela

ideologia  naturalista.  Portanto,  a  divisão  sexual  do  trabalho  favorece  a  manutenção  das
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desigualdades  e  da  opressão,  pois,  além  de  separar  os  trabalhos,  criando  profissões  de

mulheres  e  profissões  de  homens,  hierarquiza  as  relações,  supervalorizando  o  trabalho

desenvolvido por eles e desvalorizando o trabalho que é realizado pelas mulheres. Assim, “a

sociedade utiliza essa diferenciação para hierarquizar as atividades, e portanto os sexos, em

suma, para criar um sistema de gênero". (HIRATA; KERGOAT, 2009, p.596 )

A partir dessa divisão sexual do trabalho sustentada, sobretudo, pela naturalização das

diferenças vemos a manutenção das desigualdades de gênero. De acordo com Rafaela Cyrino

(2011) as representações sociais de gênero nos dão suporte para pensarmos a naturalização

das desigualdades baseadas num sistema de crenças que determinam os comportamentos de

homens e mulheres tanto na esfera pública quanto privada.

Nas últimas décadas a inserção das mulheres em profissões tipicamente masculinas

tem crescido  consideravelmente,  sendo  motivo  de  estudos,  principalmente  no  campo  das

ciências humanas.

A partir  dos  anos 1970 temos no Brasil  um fenômeno que merece  ser  observado:

mudanças  culturais  tais  como  o  aumento  da  escolaridade  dos  brasileiros,  sobretudo,  das

mulheres. É nesse período que se percebe uma maior inserção das mulheres no mercado de

trabalho,  bem como em profissões  predominantemente  masculinas.  Esse  fato  possibilitou

alterações importantes no mercado de trabalho, pois a mulher antes restrita à esfera doméstica,

passa  a  contribuir  também  com  o  trabalho  produtivo.  Sobre  as  importantes  mudanças

demográficas, culturais e sociais deste período, Bruschini (2000, p.16) afirma que “a intensa

queda da fecundidade, a expansão da escolaridade e o acesso às universidades viabilizaram o

acesso das mulheres a novas oportunidades de trabalho”.

De acordo com o IBGE no censo de 2010, o aumento da participação  feminina no

mercado de tralhado cresceu consideravelmente, ou seja, mulheres que estão empregadas ou

estão  procurando  trabalho,  passou de  50,1%,  em 2000,  para  54,6%,  em 2010.  Os  dados

demonstram que as mulheres estão ocupando cada vez mais o campo do trabalho produtivo.

Apesar das mulheres estarem ocupando profissões predominantemente masculinas, percebe-se

que,  essa  participação  ainda  ocorre  de  maneira  subordinada.  Isto  é,  podemos  facilmente

encontrar  mulheres  com  o  mesmo  grau  de  escolaridade  ou  até  superior  que  os  homens

desenvolvendo  funções  menos  reconhecidas,  mais  precarizadas,  e  com  menores  ganhos

salariais em diversos setores da sociedade. A respeito dessas desigualdades Abramo (2000)

observa que:
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Em nenhum país latino-americano os rendimentos de homens e mulheres
com o  mesmo  nível  de  instrução  são  equivalentes.  Os  rendimentos  das
mulheres são habitualmente menores que os dos homens,  seja qual  for o
nível  educacional  que se  considere,  e  a  brecha  se  acentua à  medida  que
aumenta o nível de escolaridade (ABRAMO, 2000 p. 116).

 Alguns estudos apontam que, por mais que as mulheres estejam alcançando espaços

até então vistos como masculinos, algumas desigualdades ainda permanecem. Sendo assim, é

necessário  questionarmos  porque  isso  acontece.  De  acordo  com  Abramo  (2007)  essa

manutenção  das  desigualdades  é  influenciada  em  certa  medida  pelo  imaginário  dos

empresários e agentes políticos no qual reforçam a ideia de que as mulheres compõem o

quadro de força de trabalho secundário.

4.2 Breve histórico das mulheres na ocupação 

Os primeiros registros que se tem de uma mulher tatuadora datam de 1911 nos Estados

Unidos pelas mãos de Maud Wagner (1877-1961).

 

Esta  tatuadora era  artista  circense que aprendeu o ofício com o marido e  que mais  tarde

também repassou o conhecimento da prática à filha Lovetta Wagner (HYPENESS, 2017).

Ambas se tornaram reconhecidas dentro do circuito da tatuagem. 
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Figura 07- Tatuadora Maud Wagner 

Fonte:www.hypenses.com



A príncipio  a  participação das  mulheres  no mundo da  tatuagem ocorreu  de  modo

subordinado, seus corpos serviam como objeto de trabalho dos tatuadores, que geralmente

eram seus maridos ou pais. Essas mulheres ficaram conhecidas como "as damas tatuadas'' um

movimento  dos  tempos  dos  freak  Shows (shows  de  circo  mostrando  coisas  consideradas

bizarras), com a mulher muitas vezes sendo chamada  de ''palco de pintura''. Não se sabe ao

certo se a participação das mulheres nesse movimento era consentida ou apenas uma forma de

chamar a atenção do público, visto que, as informações sobre os sideshows dão conta de que

as  mulheres  trouxeram uma atração sexual  para   os  sideshows,  algo  que  os  homens  não

poderiam atingir e se tornaram mais populares do que os homens tatuados.  Muitas dessas

mulheres  se tornaram tatuadoras,  como é o caso de Mildred Hull  e  Betty Broadbent  que

entraram para a história da ocupação, especialmente nos Estados Unidos.

A tatuadora Mildred Hull, ex- dama tatuada, carinhosamente conhecida como Millie,

era uma das poucas mulheres a trabalhar no Bowery na cidade de Nova York. Seu estúdio

''Emporium tattoo'' estava localizado em uma barbearia. 

 Betty Broadbent uma das pioneiras no mundo das tatuagens femininas, tinha mais de

350 desenhos tatuados pelo corpo no ano de 1927. Estamos falando de quase cem anos atrás,

onde a tatuagem ainda era muito mal vista. É possível, então, imaginar o quão marginalizadas
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FIGURA 8 -Mildred Hull  Fonte:

www.tattooarchive.com 



eram essas mulheres. Após os  freak shows  perderem público, Betty investiu na carreira de

tatuadora. 

No Brasil, a participação das mulheres enquanto tatuadoras parece ter sido esquecida

ou negligenciada, já que o único espaço reservado a história da tatuagem (museu da tatuagem

em  São  Paulo)  não  faz  menção  ao  trabalho  de  nenhuma  mulher,  apenas  do  tatuador

dinamarquês Knud Harald Lucky Gegersen conhecido popularmente como "Lucky". Contudo,

apesar dos poucos registros sobre as mulheres na ocupação, sabe-se que  a primeira mulher a

adentrar o mundo da tatuagem no país foi Ana Velho. (MARQUES, 1997; LEITÃO, 2004)

4.3 Ana Velho, a primeira tatuadora do Brasil 

A importância de Ana Velho no campo da tatuagem pode ser percebida através dos

escritos de Leitão (2004) no qual se refere a ela como a primeira mulher a disseminar a prática

da tatuagem de estúdio no Brasil no ano de 1980. Porém,  menos conhecida que Luck Tattoo,

Ana Velho foi responsavel por ressignificar o cenário da tatuagem de estúdio.  Proprietária de

uma grande loja na rua Visconde de Pirajá, no bairro de Ipanema, Rio de Janeiro, sua intenção

era  conquistar  não  apenas  as  pessoas  que  frequentavam  as  praias  cariocas  (príncipais

consumidores  de tatuagens nessa época)  mas todo tipo de público.  Para isso,  a tatuadora
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 FIGURA 9 - Betty Broadbent 

Fonte: www.artenocorpo.com



investiu num estúdio diferenciado com ar condicionado, decorado e bem localizado. Com isso

seu estúdio ''Tropical Tattoo'', tornou-se o primeiro a ser legalizado e a ter um registro do

conselho médico que certificava as condições higiênicas do local. Foi a partir de Ana Velho

que a preocupação com questões higiênicas ganhou notoriedade. 

 Apesar da inserção das mulheres nesse campo ocupacional ocorrer mais lentamente,

percebemos que essa inserção tem sido influenciada pelas mudanças sociais e culturais que

vem ocorrendo nas últimas décadas, bem como a popularização da tatuagem.  Com base nos

depoimentos das tatuadoras, as mulheres constituem sua maior clientela, e isso se deve ao fato

de  se  sentirem  mais  confortáveis  e  seguras  sendo  tatuadas  por  uma  mulher.A primeira

convenção de tatuagem  só para tatuadoras  “ 1ª TattooGirls”, ocorreu em 2009, na cidade de

Santos, São Paulo  no qual  foi  dedicada às todas as tatuadoras do Brasil. 

A trajetória  das  mulheres  tatuadoras  é  evidenciada  pelas  dificuldades  enfrentadas

frente ao desafio de adentrar uma estrutura de predominância masculina. 

As  tatuadoras   parecem  aceitar  e  reforçar,  em  certa  medida,  as  características

essencialistas  de que o trabalho das mulheres  e  dos  homens possui  essas  características,

sendo que  as mulheres são reconhecidas  dentro da ocupação pelos traços finos e delicados.

Como podemos ver nesse depoimento:  

Bom, eu acredito que exista toda uma construção cultural para que homens e
mulheres desempenhem papéis diferentes. ocorre na maior parte dos casos
de  tatuadoras  buscarem  estilos  mais  delicados  e  tatuadores  estilos  mais
carregados. Mas sinceramente? Isso não é regra e está se diversificando a
cada dia mais. É construído, apenas isso, enquanto tatuarmos com as mãos e
não  com  nossas  genitálias,  acredito  que  ambos  tenhamos  a  mesma
capacidade para realizar qualquer tipo de trabalho. (MAYARA) 

Olhas as pessoas de mais idade tem mais dificuldade de compreender o meu
trabalho.  Eu já  escutei  muita  coisa,  as  vezes  você  tá  num local  assim e
alguém comenta: “ah, o que você faz?” Eu falo: “Oi, eu sou tatuadora”. Aí
na hora, a pessoa já muda a feição com você, porque pra eles a tatuagem
sempre vai ser uma forma de marginalização, de bandidagem. É, eu já fui
xingada por pais de clientes, mesmo eu não trabalhando com menores, já
sofri muito preconceito, porque as vezes você liga para marcar um horário,
algum familiar atende e vem te dar aquele esculacho federal, aí como que
você faz?(JULIANA)

 A ocupação de  tatuador(a)  vem perdendo seu caráter  marginalizado e caminhando

cada vez mais para status de profissão, se tornando fonte de renda tanto para homens quanto
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para mulheres. Um fato que me chamou a atenção ao analisar a ocupação de tatuador é que as

tatuadoras que encontrei trabalhavam em parceria com outros tatuadores, se submetendo às

regras e normas estabelecidas por estes.  Deste modo,

se a subordinação da mulher ao homem é um ponto fixo na mentalidade de
uma  sociedade,  independente  de  qual  profissão  que  esses  venham  a  se
confrontar no campo do trabalho, de médicos a funcionários de limpeza, a
mulher, por via de regra social, será menos valorizada nesse quadro, o que
inevitavelmente  indica  que  homens  e  mulheres  não  podem ter  a  mesma
identidade mesmo que atuantes em uma mesma profissão. Pontos em comum
nessa relação surgem, pois falamos de uma mesma profissão, mas existem
diferenciais marcados pela questão de gênero (CHIES, 2010, p 510).

O depoimento da tatuadora Andressa demonstra como as  mulheres são percebidas

pelos homens dentro da ocupação: 

A maioria dos donos de estúdios são homens, e eles sempre acham que as
mulheres tem que fazer coisas que acham que é de mulheres, entende? Tem o
cafezinho pra servir, aí eles sempre pedem por favor pra mim. Tem uma sala
pra varrer,  eles sempre pedem por favor pra mim.  Isso quando eles não
desacreditam, acham que mulher não pode ser tatuadora (ANDRESSA).

De  acordo  com Kergoat  (2009)  as  diferenças  entre  homens  e  mulheres  não  são

produtos de um destino biológico, mas são antes de tudo construções sociais. As diferenças

entre homens e mulheres têm uma base material (trabalho) e não apenas ideológica. Outra

autora que teoriza acerca dessas diferenças é Mathi, afirmando que,

As  sociedades  humanas,  com uma  notável  monotonia,  sobrevalorizam a
diferenciação  biológica,  atribuindo  aos  dois  sexos  funções  diferentes
(divididas, separadas e geralmente hierarquizadas) no corpo social como um
todo. Elas lhe aplicam uma “gramática” : um gênero (um tipo) “feminino” é
culturalmente imposto á fêmea para que se torne uma mulher social. E um
gênero  “masculino”  ao  macho,  para  que  se  torne  um  homem  social.
(MATHI, 2009 p. 222)

Esse mesmo discurso foi percebido por Cyrino (2011) em relação às mulheres

executivas  de  que  possuem certas  capacidades,  competências  e  habilidades  supostamente

inatas que os homens não possuem. Esse discurso reforça as desigualdades e busca legitimar

os espaços de poder seja da mulher, seja do homem. A autora problematiza esses tipos de
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crenças, pois, acredita que não só reforçam as desigualdades de gênero, como também podem

impedir  a  percepção de uma situação de desigualdade,  oferecendo resistência  à  mudança,

tanto da parte de homens, quanto da parte de mulheres. Essa ideia de distinção do trabalho

realizado por  homens e  mulheres,  mesmo quando estes  desenvolvem as  mesmas  funções

baseia-se no falso argumento  das  habilidades,  desconsiderando que tais  “habilidades” são

fruto da construção social  dos  estereótipos  atribuídos  a  imagem do homens  e  da mulher.

Desse modo, a escolha pelo profissional que fará a tatuagem leva em consideração não apenas

suas capacidades artísticas como também a questão de gênero.

De acordo com algumas autoras, a necessidade de se afirmar enquanto mulher

aumenta a  medida  que estas  estão  inseridas  em contextos  masculinizados,  isto  é,  para se

reconhecerem enquanto mulheres desenvolvendo uma profissão masculinizada é preciso não

perder  a  feminilidade  ou  reforçar  certos  valores  femininos.  Portanto,  espera-se  que  uma

mulher comporte-se sempre em concordância com tais valores.  

O que se espera de uma mulher? Que ela se comporte de acordo com os
“'valores femininos”, os quais incluem, de acordo com Mike Burke e Pierre
Sarda  (2007,p.26)  “a  capacidade  de  ouvir,  a  delicadeza,  a  cooperação,  a
emotividade, a paciência, a sensibilidade, a compaixão”(CYRINO, 2011. p.
133)

4.4  “Cadê o tatuador?”: A construção dos estereótipos de gênero e sua influência na

atuação profissional das tatuadoras. 

 Na  ocupação  de  tatuadora,  é  comum  as  mulheres  terem  seus  trabalhos,

menosprezados,  desqualificados  ou  inferiorizados  pelos  próprios  colegas  de  trabalho  (e

também por parte dos clientes). As tatuadoras constantemente veem seus trabalho reduzidos a

argumentos do tipo essencialista no qual tendem a associar o trabalho realizado por elas a

caracteristicas consideradas naturais, ou seja, à imagem da mulher que é sensível, delicada,

frágil, cuidadosa, atenciosa e etc, adjetivos que tendem a desvalorizar o trabalho da mulher

tatuadora. 

No mercado de trabalho esta associação contribui, de alguma forma, para a
manutenção de fenômeno de segregação sexual, com as mulheres ocupando
determinados “guetos profissionais” tais  como o setor de enfermagem e de
serviços sociais, setores em que as mulheres supostamente poderiam exercer
suas qualidades “tipicamente” femininas. (CYRYNO, 2011 p. 81)
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Portanto,  a  imagem  estereotipada  da  mulher  enraizada   na  sociedade,  se  reflete

também no ambiente de trabalho. Desse forma, 

percebemos  que  mulher  passa  por  processos  discriminatórios  dentro  do
próprio ambiente de trabalho. As configurações identitárias e os processos
discriminatórios  sobrepõem-se  no  processo  de  socialização.  O
desenvolvimento  de  uma  carreira  profissional  permite  às  mulheres  uma
expressão  identitária  que,  muitas  vezes,  não  é  compatível  à  identidade
rigidamente imposta com o modelo feminino de comportamento e atuação
no mercado de trabalho. Há um distanciamento entre a “identidade para si” e
a “identidade para o outro” (CHIES, 2010, p. 523).

Porém, em alguns momentos, parece ser inevitável a desconfiança que surge também

por parte de uma parcela dos clientes, tal como relata Andressa: 

E com o cliente também, as pessoas chegam no estúdio, e perguntam
pra  mim:  “Cadê o  tatuador?”  e  quando  falo  que  sou eu  ,  muitas
pessoas falam: “ah você é a tatuadora”, não sei o quê, sabe, sempre
rola (ANDRESSA). 

Ao mesmo tenho que o trabalho desenvolvido pelas tatuadoras é subjugado por

parte  dos  clientes,  há  uma grande  procura  do  público  feminino  em ser  tatuada  por  uma

mulher. Essa procura, muitas vezes, pode ocorrer em função das mulheres se sentirem mais

seguras  e  confortáveis  contra  os  possíveis  abusos  (assédio)  cometidos  por  parte  dos

tatuadores. Tais escolhas podem esta  associadas ao cuidado e delicadeza atribuídos à sua

imagem da mulher. 

 Mesmo que o trabalho das tatuadoras não se resuma a isso, a escolha por uma

tatuadora,  acaba  se  relacionando  com as  características  relacionadas  ao  gênero,  isto  é,  a

atributos  entendidos  como domínio  das  mulheres,  como por  exemplo,  a  ideia  de  que  as

mulheres têm as mãos ''leves'' o que tornaria o processo de elaboração da tatuagem menos

doloroso.  Portanto,  “a  questão  da  identidade  feminina  é  inseparável  das  relações  de

dominação sexuada” (DUBAR, 2010, p. 59).  Para  Yannoulas, 

A construção discursiva dessas  identidades sexualmente diferenciadas está
relacionada com o estabelecimento de novas normas de conduta e espaços
específicos  para  cada  sexo.  Especialmente,  a  partir  do  século  XIX,  nas
sociedades  ocidentais,  verificou-se  uma  preocupação  por  estabelecer
identidades diferenciadas para o conjunto dos homens e para o conjunto das
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mulheres.  Essa  preocupação  pode  ser  observada,  por  exemplo,  nos
dicionários e enciclopédias de época, sob os verbetes relativos aos conceitos
de mulher, de homem, de feminino, de masculino, de fêmea, de macho, entre
outros. (YANNOULAS, 2011 p. 274) 

 Podemos observar que  a inserção das mulheres nessa ocupação ocorre mais no

sentido  de   feminilização  (quantitativo)  do  que  feminização (qualitativo).  O  conceito  de

feminilização  segundo  Yannoulas  refere-se  ao  aumento  de  mulheres  (pessoas  de  sexo

feminino)  na  composição  da  mão  de  obra  em uma  determinada  ocupação  ou  profissão.

Enquanto  feminização refere-se às  transformações  num determinado tipo  de  ocupação  ou

profissão, vinculadas às práticas sociais e simbólicas  predominantes na época ou na cultura

especificamente  analisadas,  e  que  rebatem numa mudança no significado da profissão ou

ocupação. (YANNOULAS, 2013 p. 38). 

De acordo com a autora, o processo de feminização  das profissões, por um

lado, permite as mulheres insere-se em profissões mais qualificadas e reconhecidas; por outro,

tende a desvalorizar e precarizar. Porém, no caso da ocupação de tatuador, ainda considerada

por muitos como um  Estigma (GOFFMAN, 1988) como se daria esse processo, visto que

historicamente essa é uma atividade de predominância masculina e mesmo assim sempre foi

desvalorizada,  será  que  teríamos  a  inversão  desse  processo?  Será  que   a  partir  da

feminilização  da  ocupação  teríamos  sua  efetiva  feminização?Será  que  ao  invés  de

desvalorizar seria valorizada? Sabemos que a ocupação vem adquirindo novos significados

sociais,  dentre  eles,  o  artístico,   mas  quais  foram as  contribuições  das  mulheres  para  a

ressignificação  dessa  campo ocupacional?  Dentre  as  contribuições   dada  pelas  mulheres,

podemos  apontar  a  ressignificação  do  espaço  de  tatuar  (modernização  dos  estúdios)  e  a

inserção de procedimentos de biossegurrança, isto é, higienização da prática da tatuagem pela

figura da tatuadora Ana Velho foram fundamentais  para a construção do novo cenário da

tatuagem  no  Brasil.  Assim,  mesmo  que  em  menor  proporção,  podemos  afirmar  que  a

feminização da ocupação vem ocorrendo.   Para a  autora é  importante  estarmos atentos  e

percebermos  como  esses  dois  conceitos  se  relacionam e  nos  ajudam  a  pensar  gênero  e

trabalho. 

Tomando com referência os estudos  realizado por Cyrino (2011), “Essencialismo de

gênero e identidade sexual: o caso das mulheres executivas” no qual afirma que, 

os  executivos  são  vistos  como  indivíduos  agressivos,  racionais,
competitivos,  ambiciosos,  que usam a força e  a autoridade para subir  na
“carreira”, valores estes associados à masculinidade. Esta dissonância entre
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os “valores femininos” e a imagem do “executivo”,  homem de negócios,
causa certamente uma “perturbação” (CYRINO, 2011, p. 96)

 Entendemos que a ocupação de tatuador também compartilha desses valores. O fato de

não haver escolas de formação  que ensinem o individuo a tatuar, torna o acesso a este campo

ocupacional  mais restrito. Antigamente as únicas formas de ingressar na ocupação era através

dos ensinamentos passados por um tatuador mais experiente ou quando o indivíduo, no caso,

o aprendiz que já tinha habilidades para o desenho decidia arriscar e aprender  tatuando a

própria  pele  ou de cobaias.  Isso influenciou que muitos  tatuadores  se  tornassem bastante

territórias e competitivos, por isso,  formar um novo profissional implicava em formar um

concorrente, portanto não era  fácil encontrar quem quisesse repassar seus conhecimentos.

Outra questão é que quando os tatuadores aceitavam ensinar  “a arte de tatuar”,  o faziam

repassando os ensinamentos a outro homem, o que pode explicar a lentidão da inserção das

mulheres  nessa  ocupação.  Embora,  nos  dias  atuais,  a  popularização  da  internet  tenha

proporcionado  uma  maior  troca  de  conhecimentos,  por  causa  da  rede  que  os  tatuadores

criaram, ainda é difícil para as tatuadoras conquistarem visibilidade em convenções, revistas,

etc. Sobre a importância da internet como uma nova ferramenta de inserção nesse campo,

Juliana relata:

Fui na porta dos outros estúdios, bati e pedi ajuda, ninguém quis me ajudar,
aí  falei  pra  minha  mãe:  “mãe,  eu  não  quero  isso".  (...)  A internet  me
proporcionou uma... foi uma janela, como eu posso te dizer assim? Foi uma
janela que me deu a oportunidade de ser o que eu sou hoje, tudo que eu sei
hoje, desde colocar uma agulha na biqueira até fazer um Bordeline [estilo de
tatuagem],  foi  a  internet  que  me  proporcionou,  parte  de  preenchimento
sólido,  traço, realismo, tudo,  eu encontrei  a maioria das respostas que eu
procurava na internet. (JULIANA)

Os valores tradicionais relacionados a profissão, não estão de acordo com os

valores considerados "femininos", por isso, encontrar mulheres atuando nesse campo causa

certo  estranhamento  ou  perturbação.  A respeito  desse  estranhamento,  uma  das  tatuadoras

entrevistadas afirma,

Tem muita  gente  que  olha  torto,  que  não  confia  em mulher  pra  fazer  a
tatuagem...  tô fazendo um trabalho muito difícil em um cara, tem que ter
muita paciência. Ai ele disse que todo mundo pergunta: nossa, quem é o cara
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que tà fazendo? Ai ele responde não é um cara é uma mulher. A pessoa fala:
"Ah! Mas não tem mulher que tatua desse jeito!"(...) Pessoal ainda tem esse
preconceito de achar que mulher não é capaz de fazer um trabalho tão bom
quanto  o  dos  homens.  (...)  Por  sorte,  hoje  em dia  no  mundo  todo  está
surgindo muita tatuadora boa (OLIG, tatuadora).

 É notável que esse tipo de ocupação exige certa dedicação, comprometimento, muitas

horas de treino, uma longa carga horária. Muitos afirmam que trabalham as finais de semana e

feriado, que os clientes são quem ditam o ritmo do trabalho, afinal, essa é uma profissão onde

não  se  tem  um  salário  estabelecido,  e  que  portanto,  exige  do  tatuador  ou  tatuadora  o

cumprimento de metas. Em tese, um dos motivos pelos quais encontramos poucas mulheres

atuando nesse campo. Como apontam alguns estudos sobre o uso do tempo, cabe às mulheres

a  responsabilidade  da  conciliação,  sendo assim,  são  elas  as  responsáveis  por  dividir  seu

tempo fundamentalmente entre trabalho reprodutivo e produtivo. É importante ressaltar que

os impedimentos que afetam a participação feminina no mercado de trabalho são diferentes ou

inexistentes para os homens:

(...)  um  dos  fatores  que  impedem  uma  melhor  situação  da  mulher  no
mercado de trabalho é a manutenção do modelo de família patriarcal, que
confere a ela a responsabilidade pelas tarefas domésticas e a criação dos
filhos. A dificuldade de conciliar as obrigações familiares com as atividades
profissionais  a  colocam  em  desvantagem  no  mercado  em  relação  aos
homens,  relegando-a,  muitas  vezes,  a  uma  posição  secundária.  (NEVES,
2013 p. 407)

A atribuição  do  trabalho  reprodutivo  enquanto  uma  obrigação  feminina  limita  os

espaços de atuação, principalmente no que diz respeito ao mercado de trabalho. Em relação à

falta de tempo para participar de convenções, workshops, Andressa explica: 

Olha, por enquanto,  não tenho ido muito,  até tenho me organizado pra estar
mais presente nos eventos e nos  workshops e tal, porque isso faz parte né,
mas ultimamente  tenho tido vários problemas com relação aos estúdios, por
causa  disso  que  até  comentei  com  você,  sobre  preconceito,  todas  essas
coisas, mas assim,  tenho tirado pouco dinheiro, entendeu, e aí  não tenho
conseguido investir  muito nessas coisas,  e aí assim, até agora  ainda não
participei de nenhuma convenção, provavelmente  vou na do ano que vem,
mas até agora  ainda não participei de nenhuma e o Workshop, também não,
por enquanto não, mas  já tô me organizando pra ir passar uma semana em
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São Paulo, pra fazer um de realismo colorido, e  acho que vai ser no final do
ano e  pretendo ir nele, e vai ser meu primeiro Workshop. (Andressa)

Portanto, o fato de ser mulher e tatuadora é está duas vezes mais vulnerável aos

preconceitos  conferidos  à  sua  imagem,  pois,  a  ocupação  não  é  considerada  como  uma

profissão, muito menos como uma profissão de mulher. 

 Por último, podemos explicar a pouca presença de mulheres tatuadoras devido  às

mulheres serem levadas desde a infância a optar por profissões ditas femininas, isso também

explica o fato de encontrarmos poucos homens desenvolvendo funções desse caráter. Surge

um  questionamento:  as  mulheres  não  desejavam ser  tatuadoras  ou  elas  foram,  em  certa

medida  impedidas  de  se  tornarem tatuadoras?  Homens  e  mulheres  nascem com destinos

sociais muito bem definidos pela sociedade, de modo que os indivíduos que tentam fugir dos

padrões estabelecidos são coagidos pelos demais.

4.5 Preconceito e assédio sofrido pelas mulheres tatuadoras 

Quando se fala de mulheres no mercado de trabalho, seja em profissões reconhecidas

ou  marginalizadas  os  relatos  de  preconceito  e  assédio  são  recorrentes.  Na  ocupação  de

tatuadora não é diferente.  Todas as entrevistadas afirmam já terem sofrido preconceito ao

longo da carreira, principalmente dos colegas de profissão. Os tatuadores tendem a considerar

o trabalho da mulher que tatua pouco digno de reconhecimento, como podemos ver nesse

depoimento:

Quando  por um acaso faço algum desenho ou alguma tatuagem mesmo que
fique muito boa, eles [tatuadores] nunca elogiam como deveria ser, entende?
Eles sempre falam que tá bom, mas dando a entender de que eles fariam
muito  melhor.  Sempre  que  eles  podem  mostrar  pra  mim  que  eles  são
superiores, eles mostram, entende. (ANDRESSA) 

Percebe-se  que  o  discurso  é  sempre  o  mesmo;  mulheres  desenvolvem um

trabalho  inferior  se  comparado  ao  trabalho  dos  homens.  Como se  as  habilidades  fossem

inatas, como se homens e mulheres nascessem com predisposições diferentes e que a escolha

por determinado tipo de profissão fosse determinada biologicamente.

O preconceito sofrido por essas tatuadoras se refletem na carreira que buscam

construir. Os depoimentos nos mostram que as tatuadoras não participam de convenções na
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mesma frequência que os tatuadores, pois parecem enfrentar obstáculos como a resistência

dos  organizadores  em  convidar  (e  aceitar)  mulheres,  além  de  que  para  participar  de

convenções  é  necessário  um  grau  de  experiência  que  muitas  mulheres  não  conseguem

alcançar devido à dificuldade de encontrar apoio junto aos estúdios de tatuagem. Com isso,

grande parte das tatuadoras não conseguem o retorno financeiro necessário para investir na

carreira,  bem como podemos ver no depoimento abaixo, no qual a tatuadora Andressa mesmo

atuando na profissão há 4 anos, afirma nunca ter participado de eventos na área da tatuagem.

A tatuadora Juliana também relata sobre as dificuldades que passou ao tentar apoio junto as

estúdios (de tatuadores) em sua cidade: 

 Sempre tive esse sonho e, foi difícil alcançar ele, porque  não tive apoio de
ninguém pra poder me ajudar. Os estúdios aqui da minha cidade são todos
masculinos. Então, quando  cheguei lá...Ou me ensina,  quero aprender, eles
viraram as costas pra mim, sabe? Muitos debocharam, mas pra mim foi uma
forma de incentivo porque graças a isso,  procurei ser a melhor possível.
Então pra mim, é um motivo de orgulho. É da arte que  tiro o meu sustento, é
que   crio  o  meu  filho,  porque   sou  mãe  solteira,  é  que   tenho  minhas
vaidades,  que  cuido da minha  família  e  sem contar  a  energia  que gera,
porque, na minha opinião gera uma energia muito linda. Na hora que você
termina um trabalho, que a pessoa olha no espelho e gostou! E você ver que
ela gostou, e dá aquela troca de energia, aquela troca de energia positiva, é
melhor ainda. Então, não é um trabalho cara, é ... pra mim, é como se fosse
uma diversão, é a melhor coisa do mundo.  posso estar ali horas e horas e
horas, que  não me canso. É igual aquela frase: “faça o que goste e não terá
que trabalhar nenhum dia da sua vida”. Pra mim é tudo,  respiro tatuagem,
como tatuagem,  durmo tatuagem, vinte e quatro horas por dia. (JULIANA)

 Além do preconceito as mulheres também enfrentam o assédio, inclusive, afirmam que

é  comum  receberem  cantadas.  Gabriela,  uma  das  entrevistadas  afirmou,  inclusive,  que

"clientes já tentaram passar a mão". A Juliana relata que a sensualização da mulher que tatua é

percebida pelos clientes como "fetiche":

Principalmente a mulher que é tatuadora, como é que  posso dizer, ela tem
um  certo  chamativo,  sabe?  Muitas  vezes  você  tá  conversando  com  um
cliente e ele distorce a conversa, leva pro lado da sexualidade, não é só a
questão da marginalização,  é  a  questão também da sexualidade que tem,
alguns  tipos  de  homens,  você  pensa  assim:  “cara,  não  é  desse  mundo”.
(JULIANA)
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Recentemente o jornal – O HOJE40,  abordou a temática das "Mulheres que

tatuam" buscando apresentar  os  desafios  e  preconceitos  que  ainda  existem em relação as

tatuadoras. 

 As entrevistadas  reconhecem que o  preconceito  ainda  existe,  mas  que,  já  não  se

incomodam, pois se encontram num momento da carreira que o preconceito já não afeta tanto

como no início.   

Tanto  as  tatuadoras  entrevistadas  pelo  jornal,  quando  as  informantes  dessa

pesquisa relatam ser recorrente serem interrogadas quando estão em seus locais de trabalho

com a seguinte pergunta: “cadê o tatuador”?. As pessoas  geralmente acham que as tatuadoras

são atendentes, recepcionistas ou a auxiliar do tatuador.  Isso acontece mesmo quando são as

proprietárias do estúdio. 

40 Edição do dia 29 e 30 de abril de 2017.

102 
 

FIGURA 9 – Reportagem “Elas Também Tatuam” 

Fonte: Jornal O HOJE Online



Considerações Finais 

É inegável  que  a  ocupação  de  tatuador(a) vem conquistando  espaços  cada  vez  mais

diversificados nas sociedades, sofrendo algumas alterações ao longo do tempo. Percebemos a

partir  dos  depoimentos  dos  entrevistados  que,  apesar  dos  esforços  dos(as) tatuadores(as) em

tornar  a  atividade de  tatuar  reconhecida  como profissão,  muitas  pessoas  ainda a  consideram

apenas como uma atividade artística. 

A especialização, comum ao processo de profissionalização das profissões, também

vem  ocorrendo  na  ocupação  de  tatuador(a)  na  medida  em  que  estes  tem  buscado  se

especializar numa técnica ou estilo, dessa forma, a tendência é que os tatuadores passem a

escolher  seus  clientes,  e  não  ao  contrário  como  acontece  atualmente.  Hoje,  podemos

encontrar, a partir de uma simples busca na internet, tatuadores e tatuadoras para todos os

gostos. Os estúdios com mais de um(a) tatuador(a) estão sendo organizados por estilos de

tatuagem,  conforme  a  escolha  do  desenho,  o  cliente  é  encaminhado  para  determinado

tatuador(a). 

A ocupação tem se mostrado cada vez mais sedutora, levando pessoas a abandonarem

carreiras já consolidadas ou empregos estáveis para se tornar tatuador(a).  E acompanhando

essas  mudanças  já  existem até  livros  infantis  sobre tatuagem (“pai  tatuado”,  “fazedor  de

tatuagem”, “Tell me a Tattoo Story”) (O Globo, 2016)

Presumo que o estranhamento associado à prática como profissão vem deixando de

existir, sendo em certa medida incentivado pelo relativamente alto retorno financeiro que o

ramo pode proporcionar aqueles que conseguem construir um ''nome'' e uma boa reputação,

isto  é,  quanto maior  o  reconhecimento dado ao trabalho,  mais  elevados serão os  valores

cobrados nas tatuagens. Esse reconhecimento legitima e diferencia esses tatuadores entre si.

Um questionamento  que  me  parece  pertinente  e  que  me  trouxe  inquietação  é  o  fato  da

tatuagem ser  mais  valorizada  que  o  próprio  trabalho  desenvolvido  por  esses  indivíduos.

Apesar da tentativa desses profissionais em transmitir segurança e confiança aos seus clientes

buscando reconhecimento social, esse tipo de atividade tem sido negligenciada não só pelos
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governantes,  como  também  pelos  pesquisadores  acadêmicos.  Essa  constatação  pode  ser

confirmada pela falta de interesse das autoridades competentes em aprovar o projeto de lei n°

2.104/079 que desde 2007 aguarda parecer na câmara dos deputados. Essa falta de interesse

se estende ao universo acadêmico, pois o número produções no campo das ciências sociais

voltada para a compreensão da ocupação de tatuador (a) ainda é muito escassa.

Em relação as tatuadoras, concluimos que,  por um lado, a mulher vem conquistando

espaços profissionais que até há pouco tempo eram vistos como masculinos, por outro lado,

percebemos a  manutenção das  relações  de gênero  desiguais.  Mesmo porque as  mulheres

muitas vezes não conseguem perceber as relações de dominação e desigualdades que estão

submetidas, naturalizando tais desigualdades. Cabe ressaltar que devido à falta de escolas

institucionalizadas para tatuadores, ou mesmo um espaço onde se possa aprender a tatuar, o

único meio ou, pelo menos, o mais utilizado até hoje de aprendizagem das técnicas acontece

através de outro tatuador, isto é, os tatuadores que estão iniciando na carreira, geralmente são

aprendizes  de  tatuadores  mais  antigos.  Sendo  assim,  supõem-se  que  tradicionalmente  os

tatuadores têm repassado seus conhecimentos muito mais aos homens do que às mulheres.

Apesar  de  se  propor  uma ocupação que  se  desvincula  dos  valores  morais  estabelecidos,

percebemos a persistência de desigualdades, a falta de reconhecimento, a subordinação e o

preconceito dentro do circuito da tatuagem. De acordo com os depoimentos, muitas mulheres

desistem da profissão devido as dificuldades encontradas na trajetória.

Promover  campanhas  que  incentivam  a  maior  participação  das  mulheres  em

profissões masculinas pode amenizar o cenário que ainda temos hoje: profissões masculinas e

profissões femininas, bem como romper com os preconceitos e com as desigualdades. Em

algumas profissões em que predominam o masculino, ocorre das mulheres não conseguirem

chegar a posições ou cargos mais elevados, ou mesmo acabam desistindo da área. Romper

com os paradigmas que reforçam as desigualdades de gênero é de extrema importância para

construirmos uma sociedade mais justa. A estrutura social a qual estamos inseridos dificulta

rompermos com tais  paradigmas,  pois  veem na figura  do homem o ser  social.  Porém,  a

mudança de mentalidade também se faz importante para alcançarmos relações sociais mais

iguais.
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fANEXOS 
 

Anexo I-  Normas e Procedimentos de Biossegurança em um estúdio de tatuagem estipuladas

pela Vigilância Sanitária. 

 Lavar as mãos com água e sabonete liquido antisséptico; 

– Limpar a bancada com álcool etílico a 70% e preparar o campo de trabalho com filme 
de PVC e toalha descartável, a bancada devera estar livre de qualquer objeto que não faca 
parte do processo;

– Montar a maquina de tatuar, biqueiras e agulhas devem estar esterilizadas em 
autoclave e embaladas em papel grau cirúrgico com data de validade; 

Encapar com filme de PVC: maca, cadeira, braços da cadeira, botão da fonte de alimentação,

almotolia, pedal; maquina de tatuar, fio da maquina de tatuar encapar com um metro de PVC;

- Vestir avental, óculos de proteção, mascara, gorro, em seguida fazer a antissepsia das mãos

com álcool etílico 70% ou clorexidina a 2%, após calcar as luvas; 

- Realizar a limpeza da pele do cliente com água e sabonete antisséptico e se necessário, fazer

a raspagem dos pelos do local a ser tatuado com lamina descartável ; 

- Em seguida proceder a antissepsia da pele do cliente com álcool 70% ou clorexidina a 2%,

com exposição mínima de 3 minutos; para transferir o desenho para a pele usar o próprio

sabonete liquido ou gel KY; 

-  Se  for  preciso  manipular  materiais  ou  repor  tinta  durante  o  processo  da  tatuagem,  o

profissional  devera  DESCARTAR as  luvas  e  calcar  outro  par,  repor  a  tinta  somente  em

batoques37 ou recipientes novos, nunca nos mesmos já utilizados; 

- Papel toalha deve estar picotado e embalado em porções pequenas para descarte total; 

- Após a realização do trabalho, tudo devera ser descartado na presença do cliente; 

- Agulhas e laminas de barbear devem ser descartados em coletores perfuro cortantes; 

- O material infectado com secreções deve ser descartado em saco de lixo branco especifico

para a coleta de resíduos infectantes. 

Anexo II - Código de Ética dos Profissionais e Empresas de Tatuagem e Body Piercing. 
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Título I 
DAS REGRAS FUNDAMENTAIS 

DA ÉTICA DO TATUADOR E DO BODY PIERCER 

 

Art.  1º  -  O exercício  da  tatuagem e  body piercing  exige  conduta  com os  preceitos  dos

regulamentos deste código de ética, das leis e dos Provimentos Governamentais e os demais

princípios da moral individual, social e profissional, devendo obrigatoriamente os ateliês de

Tatuagens de Body Piercing: 

 

estar cadastrado junto às autoridades sanitárias competentes; 

contar com interligação com sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgoto

sanitário; 

piso revestido de material liso, impermeável e lavável; 

ambiente para a realização de procedimentos inerentes à prática de tatuagem e de piercing; 

os  ambientes  em  que  são  praticados,  deverão  conter  dimensão  mínima  de  6  metros

quadrados. 

os resíduos infectantes que não sejam perfurantes ou cortantes deverão ser acondicionados

em sacos plásticos individualizados, branco leitosos; 

solicitação pelo responsável do estabelecimento, ao órgão da limpeza urbana municipal que

os resíduos infectantes sejam objetos de coleta especial para destinação final; 

os resíduos das tintas usadas nas aplicações de tatuagens, que não entraram em contato com

fluídos corpóreos do cliente, deverão ser descartados ao término de cada procedimento, como

resíduos comuns; 

os resíduos comuns deverão ser acondicionados em sacos plásticos pretos. 

Art. 2º - A tatuagem e o body piercing são profissões comprometidas com a saúde da pessoa

humana e dos bons costumes. Atua na promoção do bem estar individual, respeitando os

princípios éticos, morais e legais da sociedade. 

 

Art. 3º - O profissional da tatuagem e body piercing participa, como integrante da sociedade,

das ações como desígnio a preservação da integridade física, a dignidade e os direitos da

pessoa humana, sem discriminação de qualquer natureza. 
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PARÁGRAFO  São deveres dos Tatuadores e Body Piercers: 

- preservar, em sua conduta, a dignidade, os bons costumes e a integridade física de seus

clientes, 

 - atuar com honestidade, aplicação e boa fé, 

- zelar por sua reputação pessoal e profissional, 

- empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional, 

 contribuir para o aprimoramento dos demais profissionais da categoria, VI - aconselhar o

cliente das consequências sociais no sentido de esclarecer possíveis entreveros futuros, 

VII -  prestar  adequadas  informações  sobre  procedimentos  para  tatuagem ou  piercing,

inclusive dos riscos provenientes de imperícia, negligência e imprudência que possam vir a

ocorrer, 

VIII -  renunciar  o  trabalho,  logo  se  positive  falta  de  confiança  por  parte  do  cliente,

zelando, contudo para que os interesses do mesmo não sejam prejudicados, 

IX - manter a disposição dos órgãos públicos em seu local de trabalho e seus arquivos

pessoais, fichas cadastrais com dados de seus clientes bem como dados do trabalho a ser

realizado. As fichas de cadastro deverão ser feitas de acordo com a natureza do trabalho, uma

para tatuagem e outra para Body Piercing e, as referidas devem ser numeradas, contendo no

mínimo: 

a)  identificação do cliente:  nome completo,  idade,  sexo e endereço completo; b) data  do

atendimento do cliente; 

X - Deve manter também a disposição dos órgãos públicos, um livro de registro de acidentes,

com termo de abertura contendo: 

a) - anotação de acidentes de qualquer natureza, que envolva o cliente ou o executor de

procedimentos; 

b) no caso da prática de tatuagem, inclui-se a anotação de reação alérgica aguda após o

emprego de substância corante, reação alérgica tardia que o cliente venha a comunicar ao

responsável pelo estabelecimento; 

c) no caso da prática de piercing, inclui-se a anotação de complicações que o cliente

venha  a  comunicar  ao  responsável  pelo  estabelecimento,  tais  como:  infecção  localizada,

dentre outras; d) data da ocorrência do acidente. 
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XI  -  Deverão  garantir  a  prestação  de  informações  a  todos  os  clientes  sobre  os  riscos

decorrente  da  execução  ,  de  procedimentos,  bem  como  garantir  que  seja  solicitado  aos

clientes que os informem sobre a ocorrência de eventuais complicações. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos ateliês de tatuagem, todos os clientes deverão ser informados,

antes da execução de procedimentos,  sobre as dificuldades  técnico-científicas  que podem

envolver a posterior remoção de tatuagens. 

 

Art. 4º - abster-se de 

a) desrespeitar o pudor, a privacidade e a intimidade dos  
clientes, 

b) manter segredo sobre o fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de suas atividades, 

c) vincular seu nome ou da atividade da tatuagem e body piercing a outras atividades de cunho

manifestamente duvidoso, 

d) emprestar concurso aos que atendem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da

pessoa humana, 

e) proibida a realização da prática de tatuagem em menores de idade, assim considerados nos

termos da legislação em vigor, 

f) com respeito ao piercing, não são considerados como tal as práticas de colocação de brincos

nos lóbulos das orelhas, 

g) não poderão ser aplicada tatuagem em área cartilaginosa, tais como a título de exemplificação

cartilaginosa dentre outras: nariz, orelha e etc. 

h) é proibido a execução ao ar  livre  de procedimentos inerentes às práticas de tatuagem de

piercing, 

i) é  proibido  fazer  funcionar  ateliês  de  Tatuagem  e  de  Piercing  em  sótãos  e  porões  de

edificações, assim como em edificações insalubres, 

 

ART.  5º.  -  O  tatuador  e  /ou  Body Piercer  deve  tratar  seus  colegas  de  classe  ou  outros

profissionais com consideração e respeito recíproco. 

ART. 6º. - Comunicar ao Sindicato dos Tatuadores e Body Piercers fatos que infrinjam os

preceitos legais, da ética e bons costumes. 
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CAPÍTULO II 
DOS DEVERES DISCIPLINARES 

ART. 7º. - Cumprir as normas do Sindicato 

ART. 8º. - Atender às convocações do sindicato no prazo determinado. 

ART. 9º. - Facilitar a fiscalização do exercício Profissional. 

ART. 10º. - Manter-se regularizado com suas obrigações financeiras quando Sindicalizado.

ART. 11º. - Facilitar a participação dos colegas profissionais no desempenho de atividades de

classe. 

ART. 12.  -  Facilitar  o  desenvolvimento das atividades  de ensino devidamente aprovadas.

ART. 13. - A fim de gerar benefício coletivo e proteger a profissão, o profissional associado

que  eventualmente  der  entrevista  ou  participar  de  reportagem  em  qualquer  veículo  de

comunicação, deverá mencionar o endereço eletrônico do Sindicato   www.setap  sp.com.br   ou

www.sindicatodostatuadores.com.br   . 

 

capítulo III 

DAS OUTRAS PROIBIÇÕES 

ART.  14.  -  Jamais  utilizar-se  de  posição  ocupada  na  direção  de  entidades  de  classe  em

benefício próprio ou ora proveito pessoal, diretamente ou através de interposta pessoa. ART.

15. - Administrar quaisquer medicamentos e ou anestésicos. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Vedado aconselhar o uso de medicação sem certificar-se da natureza

das drogas que o compõe e da existência de riscos para os clientes. 

ART. 16.  -  Publicar  trabalhos  com elementos  que identifiquem seu cliente  sem a  devida

autorização. 

ART. 17. - Permitir que se publique em seu nome, trabalho que não tenha participado que

sabe ser de outro profissional ou omitir nomes de colaboradores e ou participantes do mesmo.

ART. 18. - Fazer publicidade em cartões de visita, fachada e revistas, de valores explícitos ou

prêmios ganhos em convenções ou quaisquer eventos de Tatuagem ou piercing. ART. 19. -

Executar  trabalho ou determinar  a execução de trabalhos ou quaisquer  atos contrários ao

Código de Ética e das determinações legais que sejam concernentes ao exercício da profissão.

ART.  20.  -  Trabalhar  ou  colaborar  com pessoas  físicas  e  ou  jurídicas  que  desrespeitem

princípios éticos da profissão ou bons costumes. 
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ART.  21.  -  Pleitear  cargo,  função  ou  emprego  exercida  por  colega  utilizando-se  de

expedientes inidôneos. 

ART.  22.  -  Colaborar  direta  ou  indiretamente  com  outros  profissionais  de  sua  área  no

descumprimento  a  legislação  vigente  aos  cuidados  e  procedimentos  de  esterilização  e

biossegurança. 

ART.23. - Ser conivente de crime ou contravenção penal ou ato praticado por membro da sua

equipe  de  trabalho  e  outro  membro  da  entidade  de  classe  que  infrinja  as  diretrizes

profissionais. 

ART. 24. - Denegrir a imagem do colega de classe e ou, outro membro da entidade de classe.

ART. 25. - Utilizar-se de expedientes ilegais ou inidôneos junto a pessoas físicas, jurídicas ou

ainda autoridades da administração pública com o intuito de conseguir vantagens ilícitas para

si ou para outrem. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 26. - Assegurar aos clientes uma assistência livre de danos decorrentes de imperícia,

negligência e ou imprudência. 

ART. 27.  -  Avaliar  sua competência técnica e  legal  e somente aceitar  atribuições quando

capaz de desempenho seguro para si e para o cliente. 

ART.  28.  -  Manter-se  atualizado ampliando  seus  conhecimentos  técnicos  e  culturais,  em

benefício da clientela, coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

ART. 29. - Promover e ou facilitar o aperfeiçoamento técnico e cultural do pessoal sob sua

orientação e supervisão. 

ART.  30.  -  Responsabilizar-se  por  falta  cometida  em  suas  atividades  profissionais,

independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. 

ART. 31. - Os Tatuadores e os Body Piercers obrigam-se a cumprir rigorosamente os deveres

consignados no Código de Ética e disciplina. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O Código de Ética e Disciplina regula os deveres dos profissionais

na Tatuagem e Body Piercing para com a comunidade, os clientes e ainda as autoridades

Públicas,  a  observação  das  normas  de  biossegurança  e  os  respectivos  procedimentos

regulamentares. 
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CAPÍTULO V. 

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES DICIPLINARES 
 

ART. 32. - Constitui infração disciplinar: 

 

I  -  exercer  a  profissão  estando  em  situação  irregular  quanto  às  normas  de  assepsia  e

biossegurança e ou com material inadequado ou que saiba ser impróprio para ser utilizado, II

- manter estabelecimento comercial fora dos preceitos estabelecidos neste código, bem como

fora das normas da administração pública, 

III -  recusar-se  injustificadamente  a  reparação  de  danos  causados  aos  seus  clientes  e  ou

profissionais sob sua supervisão aos prejuízos eventualmente causados sob trabalhos de sua

responsabilidade, 

IV - deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos ao Sindicato, depois

de notificado a fazê-lo, 

V - incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional,

VI - manter conduta contrária á Ética Profissional e dos  
bons costumes, 

VII- fazer falsa afirmação de trabalhos,  produtos ou qualquer  outro material  que possa

induzir a comunidade em erro, 

VIII- falsear  certificados,  documentos  públicos  ou  particulares  que  o  habilitem  para  o

exercício de sua profissão, 

IX - trabalhar em estado de embriaguez ou toxicômano, 

 

ART. 33. - As sanções disciplinares consistem em: 

 

I - censura, 

II - suspensão dos direitos dos benefícios do Sindicato, 

III - Exclusão do Sindicato, IV- multa. 

§ 1º - As sanções devem constar dos assentamentos do Sindicalizado, após o trânsito em

julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade e de censura. 

§  2º  -  As  penas  culminadas  neste  artigo  serão  aplicadas  única  e  exclusivamente  nos

profissionais Sindicalizados. 
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§ 3º - Quaisquer infrações cíveis ou criminais cometidas por profissional sindicalizado ou

não, serão imediatamente comunicadas às autoridades competentes. 

 

ART. 34. - É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, após um

ano seu cumprimento, a reabilitação, em face de provas efetivas de idoneidade e ou aptidão

profissional. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido

de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. 

 

ART.  35.  -  A pretensão  à  punibilidade  das  infrações  disciplinares  prescreve  em um ano

contados da data da constatação do fato. 

ART. 36. - Para a graduação da penalidade e respectiva imposição consideram-se: 

I - a maior ou menor gravidade da infração, 

II - as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, 

III - O dano causado e suas consequências, 

IV- Os danos antecedentes do infrator, 

 

ART. 37 - as infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, conforme a natureza

do ato e a circunstância de cada caso. 

§ 1º - São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral

de qualquer pessoa, sem causar debilidade. 

§  2º  -  São  consideradas  infrações  graves  as  que  provoquem perigo  de  vida,  debilidade

temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa. 

§  3º  -  São  consideradas  infrações  gravíssimas  as  que  provoquem  morte,  deformidade

permanente,  perda  ou  inutilização  de  membro,  sentido,  função  ou  ainda,  dano  moral

irremediável em qualquer pessoa. 

 

ART. 38 - São consideradas circunstâncias atenuantes: 

I - ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com 

eficiência, evitar ou minorar as consequências do seu ato, II - ter bons antecedentes 

profissionais, 
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III - realizar atos sob coação e ou intimação, 

 

IV - realizar ato sob emprego real de força física, 
V - ter confessado espontaneamente a autoria da infração. 

 

PARÁGRAFO  ÚNICO:  em  casos  de  impossibilidade  absoluta  de  evitar  coação  ou

intimidação, as infrações não serão passíveis de punição. 

 

ART. 39 - São Consideradas circunstâncias agravantes: 

I - ser reincidente, 

II - causar danos, irreparáveis, 

III - cometer infração dolosamente, 

IV - facilitar por motivo fútil ou torpe, 

V - facilitar ou assegurar a execução, o ocultação, a impunidade ou violação do dever inerente

ao cargo ou função, 

VI - ter maus antecedentes pessoais e ou profissionais. 

 

ART. 40 - As penalidades previstas neste Código de Ética somente poderão ser aplicadas,

cumulativamente, quando houver infração a mais de um artigo. 

ART. 41 - A censura é aplicável nos casos de: 

I - infrações definidas no § 1º do artigo 37, 

II - violação a preceito do Código de Ética a Disciplina, 

III - violação a preceito deste estatuto, quando para a infração não se tenha estabelecido

sanção mais grave, 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado,

em registro nos assentamentos do Sindicalizado, quando presente circunstância atenuante. 

ART. 42 - A suspensão é aplicável nos casos de: 

I- infrações definidas no parágrafo segundo do artigo 37.  

II- reincidência em infração disciplinar 

 

ART. 43 - A exclusão do Sindicato é aplicável nos casos de: 

I- aplicação, por três vezes, de suspensão, 
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II- infrações definidas no parágrafo terceiro do artigo 37. 

PARÁGRAFO ÚNICO - para aplicação da sanção de exclusão, é necessária a manifestação

favorável de dois terços dos membros da Diretoria do Sindicato. 

 

ART. 44 - A multa pode variar entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade do

Sindicato  e  o  máximo  de  seudécuplo,  é  aplicável  cumulativamente  com  a  cesura  ou

suspensão, em havendo circunstâncias agravantes. 

 
 
CAPÍTULO VI 
 
DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 
 
ART. 45 - O Tatuador e/ou Body Piercer deve fixar previamente o contrato de serviços por
escrito, em bases justas, considerados os elementos seguintes: 

a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do serviço a prestar, 
 
o tempo que será consumido pela realização do trabalho, 
 
a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços, 
 
a situação econômica financeira do cliente e o resultado favorável que para a mesma advirá
serviço prestado, 
 
a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente, 
 

     a competência e o renome do profissional.

ART. 46 - É vedado ao Tatuador e/ou Body Piercer oferecer ou disputar serviços profissionais
mediante aviltamento de honorários profissionais ou em concorrência desleal. 
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APENDICE

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS(AS)

Nome:
Sexo:
Idade:
Cor- Raça: 
Estado civil:
Escolaridade:
Município de residência:                      Estado:
Religião:
Tem filhos(as)?       

Em relação a sua residência ou local de moradia, com quem você mora?

Sobre a construção da identidade profissional de tatuadores.

1. Fale sobre como é ser tatuador(a)? 

2. Você sempre quis se tornar tatuador? 

3. O que mais te motivou a serguir esse caminho? 

4. Antes de se tornar tatuador(as) exercia outra profissão? Qual? Me conte sobre sua
experiência. 
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5. O que você imagina que as pessoas pensam sobre sua ocupação? 

6.  Como você imagina que seus colegas te profissão te veem?

Experiência profissional

7. Há quanto tempo você exerce essa ocupação?

 

8. Em algum momento  durante sua carreira pensou em desistir da ocupação?

9. Atualmente  você  desempenha  alguma  outra  atividade  remunerada  que  não  esteja

relacionada a ocupação de tatuador(a)? 

10. Quantos clientes você atende em média por dia?

11. Quantas horas você trabalha por dia/semana? 

12. Você possui estúdio próprio? Quantos pessoas trabalham com você?

13. Qual sua renda mensal como tatuador(a)(a)?

14. Você já sofreu preconceito por ser tatuador(a)?

FORMAÇÃO

 

9. Com qual frequência você participa de eventos (convenções, whokshop) no campo

da tatuagem? 

10. Você já ganhou algum prêmio como tatuador(a)? 

11. O que é preciso para ser um(a) bom tatuador(a)? Como você aprendeu? 
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12. Quais as maiores dificuldades que um tauador(a) enfrenta nos dias de hoje?

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

13. Pra você houve alguma mudança na valorização da tatuagem? 

14. Você gostaria que seu filho seguisse sua profissão? Porque? 

15. Como é o reconhecimento da profissão no Brasil?

18. Você considera a tatuagem uma arte? Porque? 

19. Você se considera um artista? Porque? 

PROFISSIONALIZAÇÃO 

16. Qual o estilo de tatuagem que mais gosta de tatuar? E o que menos gosta?

17. Qual o estilo ou tecnica mais procurado pelos clientes?

REGULAMENTAÇÃO 

20. Qual sua opinião á respeito da atuação da ANVISA? 

21. Você participa de alguma associação ou sindicato de tatuadores? 

22. Qual seu tipo de clientela (homens, mulheres, adolecesntes, idosos)? 

Gênero
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25  .Você  acredita  que  exista  alguma  diferença  entre  homens  e  mulheres  nessa

profissão? (por ex: tatuagens que mulheres ou homens possam fazer melhor) 
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